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Mihai DiMitrie SturDza

A murit, la Paris, prinţul Mihai 
Dimitrie Sturdza (1934-25 apri-

lie 2020), strănepotul domnitorului 
Mihail Sturdza al Moldovei (1834-
1849). În timpul socialismului real 
românesc după model sovietic, stră-
nepotul de domn a fost închis ca de-
ţinut politic. A absolvit Facultatea 
de Filologie din Bucureşti abia după 
ce a scăpat din închisoare. În 1963 a 
rămas la Paris, unde a urmat Institu-
tului de Ştiinţe Politice. A lucrat în 
departamentul cultural al Ministe-
rului Afacerilor Externe francez (1968-1985), a fost interpretul 
oficial pentru limba română al preşedinţilor Charles de Gaulle şi 
Valery Giscard d’Estaing. Între 1986 şi 1995 a lucrat la postul de 
radio „Europa liberă“ din München, secţia română. Pasiunea sa 
era istoria, mai ales aceea legată de familiile nobiliare din Europa 
de sud-est. În acest sens, a coordonat o lucrare amplă şi impor-
tantă, la care a fost, fireşte, şi colaborator, Familiile boiereşti din 
Moldova şi Ţara Românească: Enciclopedie istorică, genealogică şi 
biografică, ajunsă la şase volume. A publicat o fermecătoare carte 
despre Aristocraţi români în lumea lui Proust (Humanitas, 2016). 
A colaborat cu multe studii de profil la reviste de specialitate şi 
edituri din Franţa, Germania, România. 

Prinţul Mihai Dimitrie Sturdza era o persoană foarte generoa-
să; cînd a văzut că scriu despre un subiect despre care deţinea in-
formaţii mie necunoscute, m-a ajutat din proprie iniţiativă, tri-
miţîndu-mi, cu o gentileţe pentru care îi voi fi mereu recunos- 
cătoare, materiale pentru studiu. 

Să-i fie ţărîna uşoară.
n

Marta Petreu 
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O lucrare de matematică inspirată din opera lui Gheorghe 
Ţiţeica şi Dan Barbilian primeşte Premiul Pólya decernat 

de Mathematical Association of America. Lucrarea intitulată 
Un iluminism eclectic: aplicaţii ale geometriei afine, scrisă de Adam 
Glesser, Matt Rathbun, Isabel M. Serrano şi Bogdan Suceavă, a 
apărut în trimestrialul, editat de maa, The College Mathematics Jo‑
urnal (2019). Titlul ei trimite la o descriere a moştenirii progra-
mului de la Erlangen, aşa cum a fost el prezentat de Dan Barbilian 
în eseul său Notă asupra lucrărilor ştiinţifice (1940).

Adam Glesser e associate professor, Matt Rathbun e assistant 
professor la California State University, Fullerton, Isabel Serrano, 
absolventă de Cal State Fullerton, urmează în prezent un doctorat 
în biologie statistică la uc Berkeley. Bogdan Suceavă a absolvit 
Universitatea din Bucureşti (1994), a urmat doctoratul la Michi-
gan State University, iar din 2002 predă la Cal State Fullerton. El 
este, după cum se ştie, şi romancier (Miruna, o poveste; Venea din 
timpul diez; Noaptea când cineva a murit pentru tine; Republica; 
Vincent nemuritorul; Avalon. Secretele emigranţilor fericiţi). 

Premiul Pólya, de writing, se acordă anual, din 1977 încoace, 
pentru două lucrări, considerate de juriu drept cele mai merituoase 
dintre cele apărute în decursul unui an editorial în revista College 
Mathematics Journal. Premiul Pólya a fost primit, între alţii, de autori 
celebri, precum Constance Reid, Martin Gardner şi Paul Hamos. 

Bogdan Suceavă este primul absolvent al unei universităţi din 
România care primeşte un premiu maa pentru writing. În volumul 
Memorii din biblioteca ideală, Polirom, 2013, Bogdan Suceavă a 
prezentat pe larg impactul pe care Programul de la Erlangen, pu-
blicat de Felix Klein în 1872, l-a avut asupra operei lui Dan Barbi-
lian, şi a arătat cum aceste idei au influenţat şcoala de geometrie de 
la Universitatea din Bucureşti. Romanul de inspiraţie autobiogra-
fică Avalon. Secretele emigranţilor fericiţi descrie conexiunile şcolii 
de geometrie de la Bucureşti cu tradiţiile dezvoltate în alte univer-
sităţi europene.

Festivitatea de premiere va avea loc la sfîrşitul lunii iulie 2020, 
la Philadelphia, în cadrul conferinţei anuale maa MathFest.
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Propunere pentru o viitoare cercetare 
Blaga. Apropo de cei care, fără să îl 

cunoască cu adevărat, strîmbă din nas 
cînd aud de sistemul filosofic (1665 pa-
gini la Fundaţiile Regale) al lui Blaga şi 

apropo de năiştii care nu se mai satură să se închine la gră-
măjoara de mucuri de idei furate de la alţii a lui dom’ Nae… 
Mi-am amintit şi de unii, şi de ceilalţi, citind Caietul 1, 2018, 
al revistei Spiegelungen (adică „Oglindiri“), scos de Institutul 
pentru Cultura Germană şi Istoria Europei de Sud-Est, de pe 
lîngă Universitatea „Ludwig-Maximilian“ din München. 
Aici, Rainer Schubert, traductătorul german al Cenzurii 
transcendente (Berlin, 2015), schiţează o incitantă „Propune-
re pentru o viitoare cercetare Blaga“. Într-o posibilă teză de 
doctorat, ar urma să fie conturat raportul dintre Blaga şi fe-
nomenologie, în care s-ar urmări îndeosebi relaţia filosofului 
român cu Heidegger. Cu diferenţe: la Blaga e vorba despre o 
metafizică a cunoaşterii, la Heidegger, de o ontologie. Cu o 
„asemănare structurală“, privită cu nuanţele ei diferite, ajun-
gînd la o paralelă între „Ascunsul“ (Verborgene) lui Heidegger 
şi „Misterul“ lui Blaga. De aici, concluzia că în privinţa „tă-
cerii” între cei doi gînditori ar exista o „pronunţată relaţie“. 
Tot în acest Caiet, un alt excelent cunoscător al lui Blaga, 
poetul Roland Erb, publică o meticuloasă evocare despre 
Apropierea mea de literatura română. Dintre numeroasele lui 
traduceri făcute din literatura română, o menţiune aparte 
merită aceea a Cimitirului Buna-Vestire, romanul lui Arghezi; 
după cum ne precizează şi Roland Erb, în tălmăcirea sa, ro-
manul arghezian a făcut o asemenea senzaţie, încît poetul 
Hans Magnus Enzensberger l-a reeditat în seria de opere pe 
care o coordonează. (Ion VartIc) n

Ion Pop, Cărţi la alegere.  
Poeţi şi poezie,  
Bucureşti, Tracus Arte, 2020.

„Este vorba, aşadar, de „cărţi la 
alegere“, selectate din mers, fără 
pretenţia de a fi fost singurele 
care să fi meritat această selecţie: 
cititorului de serviciu, prezent 
cu o anumită consecvenţă la 
rubrica fixă dintr-o revistă, i se 
şi propun titluri ce pot intere-
sa publicaţia în cauză, pe care 
ochiul lui nu destul de atent 
le-ar fi putut omite.“ (Ion PoP)
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Dosar alcătuit şi editat de Marta Petreu

• Lucian Blaga

Memoriul lui Blaga către 
C.C. al P.M.R. (1959)

şi culisele publicării lui în Echinox (1978) 

Prolog

În anul 1959, Mihai Beniuc a publicat, în Gazeta literară (nr. 
29, 16 iulie), „Marele Anonim“, un capitol din romanul Pe mu‑

che de cuţit. Mihai Beniuc era pe atunci secretar sau prim-secre-
tar1 al Uniunii Scriitorilor. Respins de Direcţia Presei, capitolul 
„Marele Anonim“ a apărut, se spune, cu aprobarea specială a lui 
Gh. Gheorghiu-Dej. Foarte curînd, în august, a apărut şi roma-
nul. Capitolul lui Beniuc conţine toate acuzaţiile/locurile comu-
ne ale propagandei marxist-leniniste la adresa lui Blaga, prin ca-
re, în acei ani, orice operă, în eventualitatea că nu era încă 
eliminată din circuitul public (cum a lui Blaga era deja), ar fi fost 
instantaneu eliminată, autorul ei devenind imediat pasibil de în-
chisoare. Ideologic vorbind, fragmentul lui Beniuc merge pe li-
nia deschisă încă din 1945 de Lucreţiu Pătrăşcanu dar agravînd 
acuzaţiile2, în sensul că-i atribuie filosofului convingeri şi atitu-
dini filofasciste făţişe. În textul lui Beniuc, acuzaţiile de natură 
politică la adresa lui Blaga sînt condimentate, prin mijloacele 
prozei, cu insulte şi calomnii de o joasă vulgaritate. În ansamblu, 
fragmentul din Gazeta literară este o mîrşăvie la adresa lui Blaga, 
asta chiar şi într-o cultură ca a noastră, în care atacurile mîrşave 
la persoană nu sînt chiar rare. 

În toamna anului 1959, Blaga a conceput şi scris un răspuns. 
Nu unul de polemică publică, atunci nici o revistă nu i-ar fi publi-
cat marelui scriitor un asemenea text, ci o replică explicativă, scrisă 
cu demnitate şi amărăciune. Este aşa-numitul Memoriu al lui Blaga 
adresat către C.C. al Partidului Muncitoresc Român, pe care, spre 
sfîrşitul anului 1959, l-a predat, într-o audienţă, lui Athanase Jo-
ja3, pe atunci vicepreşedinte al guvernului; la această audienţă, 
Blaga a fost însoţit de Tudor Bugnariu, ginerele său.

Cu siguranţă, Memoriul lui Blaga a avut urmări, în sensul că 
a oprit posibilele noi persecuţii pe faţă la adresa filosofului şi a fa-
miliei sale, ceea ce, desigur, într-un regim totalitar era deja un 
mare succes. Fireşte, regimul nu a oprit supravegherea familiei, 
care a rămas în continuare suspectă; de pildă, pentru Dorli Blaga 
s-a deschis curînd o nouă filă în supravegherea ei de către Secu-
ritate4. 

Dar, semnificativ, nu am găsit informaţii cum că fapta mîrşavă 
a lui Beniuc ar fi fost sancţionată în vreun fel oarecare. După 18 
ani de la fapta sa, în 1977, întrebat de Dorin Tudoran în extraor-
dinarul interviu pe care i l-a luat dacă îi pare rău pentru capitolul 
despre Blaga din Pe muche de cuţit, Beniuc a răspuns hotărît: „Nu“. 
Romanul, declară el, a fost nu doar „rodul“ relaţiilor lui cu Blaga, 
ci şi rodul „subordonării mele faţă de disciplina de partid“, care îl 
obliga să acţioneze „ca un comunist convins de dreptatea ideologi-
ei lui“. Or, deoarece el şi Blaga „nu aveam aceeaşi ideologie“, filo-
soful trebuia sancţionat. Adică, „demascat“. La întrebarea lui Do-
rin Tudoran dacă l-a mai întîlnit pe Blaga, a răspuns, în 
continuare indignat contra filosofului: „Da. Chiar după ce am 
aflat că a făcut un memoriu la C.C. în care mă învinuia că i-am 
atribuit în roman idei şi vorbe care nu erau ale lui“5. 

Memoriul a devenit public abia în 1977 şi 1978. Şi anume, 
prima dată, falsificat de editor, care l-a fragmentat, a schimbat 
ordinea fragmentelor şi l-a prezentat drept pagini dintr-un „jur-
nal autobiografic“ al lui Blaga, iar nu drept ceea ce era; publica-
rea falsificatoare s-a întîmplat în revista Manuscriptum, numă-
rul 3 din 1977, fragmentele fiind prezentate de Pavel Ţugui, 
care a susţinut că are aşa-zisul jurnal de la Blaga însuşi. A doua 
publicare s-a petrecut în 1978 şi a fost făcută după toate regulile 
editării de documente: textul a fost publicat integral, iar natura şi 
identitatea documentului – Memoriul din 1959 al lui Blaga către 
C.C. al P.M.R. – au fost precizate fără echivoc; publicarea co-
rectă a Memoriului a fost făcută de către Mircea Zaciu, în nr. 

7-8 al revistei Echinox, publicaţie studenţească a Universităţii 
Babeş-Bolyai. 

Ieşit la iveală în circumstanţe conflictuale, Memoriul lui Blaga 
a prilejuit înfruntarea dintre două atitudini: aceea socialistă, supu-
să „organelor“ de partid şi de stat, predispusă să oculteze adevărul 
şi să muşamalizeze responsabilităţile şi vinovăţiile, pe de o parte; 
aceea pornită să restabilească adevărul în integralitatea lui şi să 
numească responsabilităţile şi vinovăţiile, pe de altă parte. Din 
cauza faptului că s-a petrecut în condiţiile socialismului real româ-
nesc, acţiunea de publicare a Memoriului lui Blaga s-a transformat 
într-o luptă politică; în fapt, a fost o luptă în care, dincolo de 
problema literară (a felului în care sînt editate documentele), s-a 
pus o problemă politică: de ce nu avem voie să publicăm documentele 
în integralitatea lor, de ce nu avem voie să spunem adevărul, vrem şi ne 
luăm dreptul să spunem adevărul integral. O luptă pentru adevăr şi 
libertate, deci, amîndouă aceste dimensiuni şi valori umane fiind 
la vremea aceea (adică şi în 1959, cînd a fost scris documentul, şi 
în 1977-1978) sub călcîi politic. Iar publicarea textului aşa cum era 
el a presupus complicităţi de culise, tact, curaj şi multă, multă 
„diplomaţie“. 

urmare în pagina 13,  
rubrica Dosar
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Dumitru Chioaru

Shelley şi KeatS

Mai degrabă, cum spune John Keats 
însuşi, „fraţi în ale poeziei“ decît pri-

eteni, opuşi temperamental, Shelley şi 
Keats au fost/ sunt mereu comparaţi de cri-
tici şi istorici literari, în special de compara-
tişti. Ei fac parte din al doilea val de repre-
zentanţi ai romantismului englez, adversari 
declaraţi ai primului val, cunoscut sub de-
numirea de Şcoala Lacurilor, din care fac 
parte Wordsworth, Coleridge, Southey 
ş.a., combătuţi pentru individualismul, pa-
sivismul şi conservatorismul lor. Keats res-
pinge „sublimul egoist“ al lui Wordsworth, 
adoptînd o „capacitate negativă“ faţă de 
viaţa şi opera sa (John Keats, apud Dan 
Grigorescu, Shelley, Ed. Tineretului, Bucu- 
reşti, 1962), iar Shelley îl atacă într-un 
pamflet în versuri pentru trădarea idealuri-
lor romantice de libertate, în urma primirii 
titlului de „poet laureat“ al Curţii regale.

Dar atitudinea lor faţă de întreaga soci-
etate diferă profund: în vreme ce autorul 
lui Prometeu înlănţuit este un revoltat cu 
idei progresiste, revoluţionare, cel al lui 
Hyperion se refugiază melancolic în singu-
rătatea bolii sale. T.S. Eliot remarcă în eseul 
consacrat celor doi poeţi că Shelley „avea 
pasiune pentru idei abstracte“, dar care „îi 
deşteptau emoţii vii“ (T.S. Eliot, Shelley şi 
Keats, în Eseuri alese, Ed. Humanitas, Bu-
cureşti, 2013, p. 328), fiind un spirit filo-
sofic şi teoretic, iar la polul opus, Keats „nu 
are teorie“ (Ibid., p. 337), căutînd dimpo-
trivă – constată John Bailey în Fascinaţia 
romantismului – „a divorţa poezia de filo-
sofie şi ideologie“, limitînd-o la lumea acţi-
unii şi senzaţiei” (John Bailey, Fascinaţia 
romantismului, Ed. Univers, Bucureşti, 
1982, p. 14).

Shelley şi-a expus concepţia despre 
poezie în eseul Apărarea poeziei, îndreptat 
de astă dată împotriva ideilor prietenului 
său Thomas Peacock dintr-un eseu cu ti-
tlul Cele patru vîrste ale poeziei, în care 
acesta susţine că adevărata poezie nu se 
naşte decît în „epocile civilizate numai pe 

jumătate“ (Thomas Peacock, Cele patru 
vîrste ale poeziei, apud Dan Grigorescu, 
op.cit., p. 249-250), precum cea homerică 
ori cea elisabetană, poeţii Şcolii Lacurilor 
fiind „locuitori pe jumătate barbari ai 
unei ere de civilizaţie“ care, „deşi se în-
dreaptă din nou spre natură – ca să-l citez 
pe Dan Grigorescu (în cartea sa despre 
Shelley, p. 250) – , poartă însă cu ei întrea-
ga erudiţie a epocii anterioare“, marcată 
de teoria clasică a lui Alexander Pope. 
Shelley nu ia apărarea lakiştilor, dar le 
preia unele idei prin filtrul propriei sale 
concepţii despre poezie în care el vede, în 
loc de „emoţia contemplată“ pasiv de 
Wordsworth (A doua prefaţă a Baladelor 
lirice, în antologia Arte poetice. Romantis‑
mul, Ed. Univers, Bucureşti, 1982, p. 
139), cea mai profundă „expresie a imagi-
naţiei“ (Percy B. Shelley, Apărarea poeziei, 
în Opere alese, Editura pentru Literatură şi 
Artă, Bucureşti, p. 380). Pentru el, poezia 
„se deosebeşte de logică“, nefiind „supusă 
controlului facultăţilor active ale spiritu-
lui“ (Ibid., p. 414), adică raţiunii din teoria 
lui Alexander Pope, ci reprezintă produsul 
imaginaţiei şi al exaltării emoţionale care 
– afirmă Paul Rozenberg (în Le romantis‑
me anglais, Presses Universitaires du Mi-
rail, Toulouse, 2011, p. 150) – „permite să 
se şteargă graniţele dintre subiectiv şi 
obiectiv“. Imaginaţia nu se confundă în 
concepţia lui cu inspiraţia, care provine 
din exterior, dimpotrivă, pentru Shelley 
înseamnă „forţa ce se ridică dinlăuntru“ 
(Shelley, op.cit., p. 410), acţionînd „în mod 
divin“ ca „să re-creeze universul distrus în 
minţile noastre de repetarea – pînă la toci-
re – a impresiilor“ (Ibid., p. 412), într-un 
limbaj care „este în esenţă metaforic“ (Ib‑
id., p. 382), exprimînd „relaţii pînă atunci 
neobişnuite între lucruri“, cu scopul de a 
imortaliza „ceea ce este mai bun şi frumos 
în lume“ (Ibid., p. 383). O „tîrzie apărare 
a poeziei“ scrisă – constată David Daiches 
(în A Critical History o English Literature, 
vol. ii, Ed. Mandarin Paperbacks, 1994, p. 
915) – „în spiritul Renaşterii, cu entuzias-
mul provenit din neoplatonismul roman-
tic“.

De aceea, poetul din orice timp este, ca 
şi Orfeu, chiar dacă autorul Apărării poeziei 
nu-i pomeneşte numele, pe lîngă cîntăreţul 
lucrurilor prezente, legiuitor/ civilizator şi 
profet al viitorului. Corespondentul unui 
asemenea poet în natură este ciocîrlia, cele-
brată orfic într-o poezie: „Glasul tău răsu-
nă/ Pe pămînt şi-n cer,/ Cum sprinţara lu-
nă/ Printr-un nor stingher/ Razele 

pe-ntreaga boltă şi le-adună.// N-ai asemă-
nare,/ Nu ştim cine eşti,/ Ploi mai cântă-
toare/ Decît răspîndeşti,/ Nici sub curcube-
ie, vara, nu găseşti//“ (Unei ciocîrlii).

Pot să afirm că eseul Apărarea poeziei 
conţine o concepţie romantică cît se poate 
de unitară şi coerentă, influenţată mai ales 
de filosofia lui Platon, care este în esenţa ei 
orfică. Aceasta este cultivată de Shelley în 
poeziile lui propriu-zis lirice, inspirate din 
„participarea intensă – ca să-l citez pe Dan 
Grigorescu (în Shelley, p. 235) – la viaţa 
naturii“, care se substituie contemplaţiei 
pasive a lui Wordsworth. Poetul romantic 
nu imită natura ca şi clasicul, ci creează 
spontan, analog naturii. A fi poet înseam-
nă, pentru autorul Laudei frumuseţii inte‑
lectuale, a simţi şi a înţelege magia naturii 
cu intensitatea din copilărie:

„Copil fiind, umblam după stafii/ Prin 
peşteri, hrube şi păsuri vrăjite,/ Rostind 
acele vorbe otrăvite/ Ce-s hrana noastră 
cînd sîntem copii:/ Nădăjduiam cu morţii a 
vorbi./ Nădejdea însă a fost deşartă,/ Dar 
tot gîndindu-mă la soartă,/ La vremea 
cînd, de vînturi îndrăgite,/ Făpturile natu-
rii se trezesc/ Şi despre flori şi paseri îţi 
vorbesc,/ Cu umbra ta m-am pomenit,/ 
Şi-atunci am scos un ţipăt, fericit!/“, putere 
magică transferată de natură asupra poetu-
lui: „... Puterea-ţi mare,/ Ce-a pogorît asu-
pra mea/ Ca adevărul, cum aş vrea/ Să îşi 
reverse-adînca pace-n mine/ Şi-n orice trup, 
cu mine geamăn,/ Pe care, spirit fără sea-
măn,/ Tu îl îndemni să se cunoască/ 
Şi-ntreaga omenire s-o iubească!//“ (Laudă 
frumuseţii intelectuale)

Dar poezia lui Shelley din Odă vîntului 
de apus, de pildă, a devenit expresie profeti-
că a revoltei romantice, militînd pentru 
schimbarea revoluţionară a societăţii, mai 
ales în poemul dramatic Prometeu descătu‑
şat, îndepărtîndu-se de esenţa poeziei orfi-
ce. Într-un alt poem dramatic în 124 de 
versuri intitulat chiar Orfeu, conceput ca 
un dialog între Povestitor şi Cor, Shelley îl 
surprinde pe Orfeu întors singur din In-
fern, înălţînd într-o atmosferă ossianică un 
cîntec de revoltă împotriva zeilor: „... Din 
sumbrul Infern cînd s-a întors,/ Drept jilţ 
el îşi alese o necioplită piatră;/ O înnegreau 
lichenii pe cîmpul fără iarbă;/ Dar din 
adîncul rîu cotropitor de maluri/ Al chinu-
lui său veşnic şi pururi în mişcare/ El înălţă 
spre ceruri un cîntec mînios//“ (traducere 
de Ion Acsan).

La polul opus al optimismului lui Shel-
ley din poemul neterminat Triumful vieţii 
stă pesimismul lui Keats, poet orfic roman-
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tic care, în structura mitului, reprezintă 
episodul în care Orfeu se scufundă în noap-
tea melancoliei, ca doliu purtat în memoria 
Euridicei şi presimţire covîrşitoare a pro-
priei morţi, petrecută în cazul său ca urma-
re a îmbolnăvirii de tuberculoză la numai 
26 de ani. Doliul – remarcă tot Paul Ro-
zenberg (op.cit., p. 95) – „orientează spre 
profunzime”, descoperită de poet în pro-
priul suflet prizonier al melancoliei. Keats 
a scris chiar o Odă melancoliei, celebrînd 
melancolia în simboluri şi imagini ale sa-
crului: „În templul chiar al fericirii are,/ Cu 
voal pe ea, altar în maiestate/ Melancolia, 
ce la văz apare/ Doar limbii din puterile 
create/ Aceluia purtînd-o pe palat/ Cu stru-
gurii din bucuria-n lacrimi,/ Din sufletu-i 
ce gustă sacre patimi/ Noroaselor trofee 
atîrnat//“.

Definită de Robert Burton, în epocala 
carte Anatomia melancoliei, drept „o trăsă-
tură caracteristică a vulnerabilităţii fiinţei 
umane” (Robert Burton, Anatomia melan‑
coliei, Ed. Herald, Bucureşti, 2016, p. 43), 
melancolia înseamnă pentru Keats conşti-
inţa tragică a vieţii limitate temporal, ma-
nifestîndu-se într-o acută spaimă de moarte 
care nu poate fi rostită în cuvinte („Că voi 
muri îmi intră frica-n oase,/Fără să port 
cuvintele-mi spre pană/” – Că voi muri...), 
iar de altă parte, o boală divină infiltrată în 
miezul inocenţei omului, care-i deschide 
orizontul cunoaşterii spre infinit, experien-
ţă transpusă în imagini de o senzualitate 
melancolică ce face din Odă la o privighetoa‑
re – în aprecierea lui David Daiches (op.cit., 
p. 921) – „cea mai poetică dintre toate po-
eziile engleze“: „Ascult în întuneric... 
Deseori/ Am îndrăgit uşorul Morţii duh;/ 
I-am spus dulci nume-n mii de rime-n 
zbor/ Să-mi suie răsuflarea în văzduh./ 
Belşug mai mult înseamnă moarte azi:/ 
M-aş stinge-n miez de noapte, fără chin,/ 
Cînd al tău suflet preschimbat e-n harpă,/ 
Cu negrăit extaz//“. Astfel, eul se dizolvă 
depăşindu-şi extatic limitele şi proiectîn-
du-se în alte avatare ale fiinţei: pentru a se 
putea exprima în poezie – observă John 
Bailey (op. cit., p. 14) – „cu naturaleţea ma-
nifestată de pasăre în mişcarea ei“.   

Keats spera să se vindece de tuberculo-
ză, agăţîndu-se cu disperare de iubirea faţă 
de Fanny Brawne căreia, într-o scrisoare, îi 
declară patetic: „Iubirea mi-e religia – Aş 
fi-n stare să mor pentru ea – Aş fi-n stare să 
mor pentru tine – Credinţa mea-i Iubirea şi 
tu eşti singura ei dogmă“ (John Keats, 
Scrisori, Ed. Univers, Bucureşti, 1974, p. 
345), identificînd ca şi Novalis iubirea cu o 
religie. Este o iubire „egoistă“, recunoaşte 
Keats însuşi, dar religie salvatoare a celui 
care exclamă: „Fanny, îngerul meu!“ şi 
crede că „sănătatea e pentru mine paradisul 
visat, iar tu eşti Huria mea“ (Ibid., p. 374). 
Nu există o lirică erotică a lui Keats, dar 
multe versuri din textele lirice sau din ma-
rile poemele epice Hyperion şi Endimyon, 
transpun exaltările sentimentale din scri-
sori în imagini mai senzuale, precum poe-
zia cu accente patetice contrapunctate de 
altele ironice, „închinată“, fără a o numi, 
lui Fanny: „Cu raza-ntîi de soare/ Să-mi 
vii, iubita mea, strălucitoare!/ Odată capul 
să-mi mai ţin culcat/ Pe sînul orbitor şi 
fermecat!/ Mai lasă-mi braţele, cînd se vor 
cere,/ Să-mi fie mijlocului temnicere!/ Mai 
lasă răsuflarea ta, mereu,/ Să risipească 
vraja-n părul meu!/ Mai dă-mi dulceaţa 
chinului, fecioară,/ Şi gura dă-mi-o iară!//“

Keats a avut, la fel ca Novalis, şi o reli-
gie a poeziei. Într-o scrisoare adresată 
prietenului său John Reynolds, el mărturi-
seşte: „Descopăr că nu pot trăi fără poezie 
– fără eterna poezie“ (Ibid., p. 30), credin-
ţă ce provine din identificarea vieţii cu 
poezia, precum în poemul programatic 
Somn şi poezie. Somnul este celebrat orfic 
într-o serie de întrebări divinatorii, meni-
te să dezvăluie la gradul comparativ supe-
rioritatea faţă de aspectele cele mai fru-
moase ale realităţii, ca de pildă: „Ce-i mai 
gingaş, oare, ca un vînt de vară?”, „Ce-i ca 
o romanţă, mai de vise plin?” sau „Decît 
chipul dragei ce e mai senin?”. Simbolic, 
somnul reprezintă puntea dintre realitatea 
înconjurătoare şi lumea de dincolo, tot 
astfel cum, prin analogie, este şi poezia 
pentru Keats. O poezie care dă intensitate 
trăirii intime şi transfigurează realul prin, 
ca să folosesc expresia lui Nicolae Balotă 
(din Un romantic modern: John Keats, în 
De la Homer la Joyce, Ed. Ideea Europea-
nă, Bucureşti, 2007, p. 288), „simţurile 
nesăţioase“, în imaginar, frizînd mai mult 
inefabilul: „Căci lucrurile de pe tronul ei 
văzuse/ Ce-abia dacă pot fi în versuri spu-
se“, decît exprimabilul din Arta poetică a 
lui Boileau, ironizată de Keats: „O mie de 
roboţi stau să trudească,/ Purtînd pe chip 
a Poeziei mască!/ O, prost ursită, păcătoa-
să rasă!/ Scuipatu-l-aţi în faţă, fără ca să/ 
O ştiţi, pe Liricul strălucitor,/ Steag de-
crepit şi-njositor,/ Cu niscai motto de ni-
mic, şi, o,/ Un nume scris de-o şchioapă: 
Boileau!//“

Idealul Orfeului romantic este „să mă 
topesc în tine, poezie”, contopire mistică ce 
se caracterizează printr-o – ca să-l citez pe 
Dragoş Protopopescu (din Romantismul 
englez, studiu în volumul Romantismul eu‑

ropean, Conferinţe ţinute la Fundaţia Carol 
I, Bucureşti, 1931, p. 57) – „senzualitate 
diurnă“, nu nocturnă ca la autorul Imnuri‑
lor către noapte, în imagini dinamice, pre-
cum în versurile: „Să dorm pe ierbi, să 
mînc căpşuni şi mere,/ Să pot alege orişice 
plăcere/ Pe care-o zămisleşte-nchipuirea;/ 
Vreau nimfe cu mîini albe-n încîlcirea/ Pă-
durilor să prind, cu buze arse/ Să fur săru-
turi de pe feţe-ntoarse;/ Vreau să mă joc cu 
degetele lor/ Să mîngîi umăr alb, străluci-
tor,/ Să-l strîng puternic într-o muşcătură,/ 
Cît buzelor le este pe măsură,/ Cu ochii 
basm plăcut să tot citească/ De-un strop de 
viaţă omenească.//“

Poezia lui Keats depăşeşte romantis-
mul revoluţionar englez, regăsind, de astă 
dată ca Hölderlin, idealul clasic grec şi ac-
tualizînd modelul poeziei lui Sapho, care 
dă expresie percepţiei sensibile a lumii, 
celebrată în Odă la o urnă grecească în ver-
suri ce reprezintă, de fapt, arta lui poetică: 
„Povestea ţi-i, de flori, ca stihu-n gol,/ Cu 
nimb de frunze, ce legende, oare,/ Pe for-
ma ta-s, cu muritori şi zei?/ Pe-arcadiene 
lespezi şi-n Temple?/ Ce oameni sunt? Ce 
zei şi ce femeie?/ Ce urmăriri? Ce luptă 
spre salvare?/ Extaz sălbatic, tobe, fluie-
re?// De-i dulce cîntul auzit, mai dulce/ E 
cel tăcut... zi-i, fluiere,-nainte!/ Cînt fără 
ton în suflet să se culce,/ Să nu-i cînţi, nu, 
urechii care simte!//“,

Această odă care se încheie cu identifi-
carea platonică între Frumos şi Adevăr: 
„... «Adevăru-i Frumuseţe/ Şi Frumuse-
ţea-i Adevăr», mereu“, cîtă vreme poezia 
înseamnă nu numai expresie sensibilă a 
frumosului ci şi cunoaştere a adevărului, 
la fel ca pentru Shakespeare, ceea ce face 
din John Keats – afirmă Georges-Albert 
Astre (în John Keats, Ed. Pierre Seghers, 
Paris, 1966, p. 43) – „cel mai bun conti-
nuator al marii tradiţii poetice engleze, în 
mijlocul unui romantism cu surse confuze 
şi disparate“.

N.A.: Folosesc, pentru citarea versurilor lui Shelley, 
traducerile lui Petre Solomon din ediţia Shelley, Ope‑
re alese (Editura pentru Literatură şi Artă, 1956), iar 
pentru Keats, traducerile realizate de Aurel Covaci în 
volumul John Keats, Versuri, Ed. Tineretului, 1969 
şi de Miron Kiropol în volumul Poezii, Ed. Albatros, 
Bucureşti, 2001.
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Reverii şi încifrări

Iulian Boldea

Poet, eseist, prozator 
şi traducător, Aurel 

Rău a fost mai întâi re-
dactor la „Almanahul li-
terar” (1949-1953), apoi 
redactor-şef adjunct 
(1954-1959) şi redac-
tor-şef (1959-2000) al 
revistei „Steaua“, publi-
caţie emblematică pentru 
climatul literar românesc contemporan. 
Poeţii grupării de la „Steaua“ (A.E. Bacon-
sky, Aurel Gurghianu, Aurel Rău, Victor 
Felea ş.a.) au marcat, în moduri şi forme 
diverse, relieful liricii române postbelice. 
Cartea de debut a lui Aurel Rău, Mesteacă‑
nul, apărută în 1953, a fost urmată de nu-
meroase alte volume de versuri (Focurile 
sacre, Unde apele vorbesc cu pământul, Jocul 
de-a stelele, Stampe, Pe înaltele reliefuri, Elo‑
gii, Turn cu ceas, Zeii asediaţi, Cuvinte dea‑
supra vămii, Septentrion, Mişcarea de revolu‑
ţie, Ritualuri, Efigii, Zodiac, Piatra scrisă, 
Lucruri şi stele), dar şi de volume de însem-
nări de călătorie, eseuri, memorialistică 
(Întâlniri cu scriitori, Grecia – călătorie in‑
completă, Şcoli, Alcinous şi zarva peţitorilor 
etc.). Exemplare sunt traducerile lui Aurel 
Rău din literatura universală (Antonio 
Machado, Gheorghios Seferis, Saint-John 
Perse, Konstantin Kavafis, Aleksandr Blok 
etc.). Gheorghe Grigurcu conturează un 
portret credibil al poetului, subliniind da-
tele unei identităţi inconfundabile, dar şi 
afinităţi, convergenţe sau filiaţii elocvente 
(„Socotindu-l pe A.E. Baconsky oarecum 
excentric, descins de-a dreptul dintr-un 
spaţiu cultural-citadin, credem a nu greşi 
desemnându-l pe Aurel Rău drept cel mai 
reprezentativ poet al grupării «Steaua», în-
trucât, alături de Aurel Gurghianu şi Vic-
tor Felea, surprinde toposul local în proce-
sul acestuia de adaptare la noile medii de 
civilizaţie şi cultură. Filonul nostalgic dar 
şi revendicativ până la insurgenţă al liris-
mului transilvan mai vechi face loc unei 
alte sensibilităţi, unui rafinament formal. 
De fapt, e dezvoltarea acelei mutaţii pe ca-
re a adus-o în poetica provinciei în chesti-
une Blaga, preludat de Emil Isac, prin per-
spectivă cosmică dar şi prin culoare, prin 
introvertire dar şi prin hieratism. Trecut 
prin alambicul poeticii moderne, fondul 
primar dobândeşte valenţe insolite fără a 
dispărea“).

Versurile lui Aurel Rău dovedesc, încă 
de la început, dezinvoltură lexicală, firesc al 
gesticulaţiei, naturaleţe a frazării, dar şi 
cultivarea unei anumite adecvări simpateti-
ce la datele concretului. Între „poemul 
obiect“, apt „doar pentru privit“ şi „jocul 
de-a stelele“, se situează sinteza edificatoare 
a viziunii lirice („Să modelăm cuvintele ca 

olarii lutul“). Climatul clasicizant, imper-
sonalitatea viziunii, picturalitatea sau pasi-
unea detaliului sunt particularităţi ale unei 
poezii moderne, cu rădăcini în tradiţiona-
lism, o poezie afină cu cea a lui Blaga, 
Maniu sau Pillat. În aceste poeme, efectele 
concentrării şi ale stilizării sunt transpuse 
într-o ambianţă idilică sau în spectacularul 
unor scene ritualice în care, totuşi, reveria 
descriptivă şi sonorităţile unei muzicalităţi 
interioare sunt dominante. 

Cartea lui Aurel Rău Încifrările (Editu-
ra Cartea Românească, 2019) este o anto-
logie amplă din toată opera poetului, cu 
titluri prezentate cronologic, într-o recapi-
tulare selectivă a unei cariere literare impre-
sionante. Ion Pop are dreptate, atunci când 
subliniază, ca trăsături definitorii ale aces-
tei poezii, figuraţia artistă, stilizarea sau 
convenţionalizarea afectelor: „Mai mult 
decât un lirism al prezenţei obiectelor, poe-
zia lui Aurel Rău cultivă unul al construcţi-
ei poemului, care atrage în cadrul său o fi-
guraţie văzută prin artă; nu atât o mişcare 
a materiei, cât a cuvintelor spre poem: poe-
tic e actul numirii lor, al stilizării şi al 
«convenţionalizării». Actul creator este in-
tegrat unui ceremonial mai larg al lecturii 
lumii: gestul se ritualizează, lumea obiecte-
lor tinde să se organizeze decorativ într-un 
discurs liric menţinut îndeobşte în registrul 
stilului «înalt»“.

Faptul că autorul a căutat să-şi interpre-
teze propria poezie, într-un studiu intro-
ductiv cu caracter auto-explicativ, este ilus-
trativ, poate, pentru nevoia sa de a suplini 
anumite lacune sau deficienţe ale receptării 
critice. O astfel de antologie se defineşte, 
înainte de toate, prin discernământ şi spirit 
critic, înfăţişând treptele devenirii liricii lui 
Aurel Rău, de la primele sale creaţii până la 
perioada maturităţii şi a senectuţii. De alt- 
fel, la Aurel Rău, reflexele modernismului 
sunt vizibile chiar în epoca sumbră a pro-
letcultismului, astfel încât din cărţile de 
până la 1960 (Mesteacănul, 1953, Focurile 
sacre, 1956), sunt selectate unsprezece poe-
zii, fapt ilustrativ pentru exigenţa acestei 
selecţii. Perioada următoare, contempora-
nă cu emergenţa neomodernismului, se 
defineşte printr-o dialectică a sugestiei şi 
ostentaţiei, a jubilaţiei vitaliste, a exerciţiu-
lui meditativ şi a elanului metafizic, în care 
reveria livrescă şi freamătul alegoric se în-
trepătrund. Inervaţiile blagiene ale imagi-
nilor sunt ilustrative pentru această poezie 
ce se defineşte prin reunirea aluviunilor 
tradiţiei şi a reprezentărilor moderniste: 
„Pe aici au trecut, drumărind dinspre ma-
re,/ Negustorii elini –/ Ceahlăul atunci se 
chema Pion,/ În lume încă nu se născuse 
Hristos,/ Dar brazii ca şi azi erau vechi şi 
senini.// […] Pe-aici vor trece, rotindu-se 
între munţi,/ Apele-n somn ale unui lac –/ 
Ceahlăul poate altfel se va chema,/ În pace 
alte drumuri vor începe,/ Şi alţi drumeţi 
vor duce un cânt din veac în veac“. Alte 
poeme recurg la solemnitate şi retorism, la 

parabola sugestivă cu conotaţii istorice 
(„Noi nu suntem nici la nord,/ nici la sud./ 
Nici la est,/ nici la vest./ Noi nu suntem nici 
la centru.// Şi ştim să cântăm anotimpuri-
le;/ să-ndoim fier în dinţi.“) Unele tonuri 
ironice, aluzii livreşti şi accente parodice 
sunt, de asemenea, relevante pentru această 
poezie („Ceea ce, lăsând gluma deoparte, e 
chiar bine./ Şi că nu-leat ni-i veacul, cum 
vezi, nu-s supărat./ Ninge, Serghei Esenin, 
cu spor, ca-n stih la tine./ A fost un dor de 
sănii – a fost «un paltin beat»“.) Poezia lui 
Aurel Rău este, cum remarcă Gh. Grigur-
cu, o „expoziţie de savanterii, de forme 
strâns lucrate şi îndelung şlefuite“, cu preci-
zarea că „din discursul iniţial, sentimental 
şi revendicativ, din mai vechea grafie pro-
testatară a «notaţiei» nonşalante, nu s-au 
păstrat decât repere vagi, umbre topite în 
faţetele geometrizate“.  

Reveriile agrest-biografice, melancolia 
rememorărilor şi gravitatea ceremonialului 
liric sunt trăsături comune ale poeţilor 
grupării de la „Steaua“, cărora Aurel Rău le 
imprimă originalitate, printr-un demers 
autospecular, întorcându-se asupra pro-
priului text, cu o atenţie particulară asupra 
cuvintelor, imaginilor, figurilor tematice, 
sau asupra spaţiului dintre cuvinte, în poe-
me ce mizează pe simplitatea scenografiei 
şi pe ţinuta rezumativă sau concisă a imagi-
nilor. Contrastele, puţine, redau tensiunea 
dintre lume şi text, dar şi amprenta elegiacă 
a versurilor, evocatoare, cu desfăşurare 
aluvionară, lentă, nedeterminată. Toposul 
călătoriei, alături de poetica reveriei, repre-
zintă nuclee ale liricii lui Aurel Rău, poet 
fascinat de construcţia textului, de aventura 
întâlnirii dintre imagine şi cuvânt („imagi-
nea izvorăşte din morfeme şi din consoa-
ne“), de ciocnirea dintre afectul frust şi ar-
tificiu. Artizan al melancoliilor estetizante, 
Aurel Rău este, cum subliniază Nicolae 
Manolescu, un „confesiv paradoxal“, ce-şi 
modulează cu rafinament emoţiile, efectu-
ând o „deviere prin literatură, prin metafo-
ra livrescă, a simţirii“. Frustrările, precari-
tăţile şi neîmplinirile sunt, de fapt, partea 
de umbră a poemelor, redată în tonuri me-
lancolice, în imagini cu palori crepusculare, 
din care nu sunt absente poza, construcţia, 
artificiul sau reprezentarea decorativă. Car-
tea lui Aurel Rău este o recapitulare necesa-
ră a treptelor unei creaţii de o longevitate şi 
valoare incontestabile, o reconstituire a 
avatarurilor unei poetici de certă prestanţă 
expresivă.

n
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Poeme
       de roDica Marian
Mumificare şi miresme

Şi nu ştiu cum
Tigrul cel tandru
Din ochiul de sus
Mă poartă întruna pe-afară,
Să pot vedea oceanul cel galben,
Mort odinioară.
Deasupra cerului de-acum,
Mai bat necontenit abise.

Deodată, nişte tăceri subţiri
Se clatină în mersul meu,
Pe firele lor înfundate
Iar aburitele săbii
Din zorii desculţi
Mă dor mai departe:
O oboseală înmiresmată, o lebădă
Risipindu-şi graţiile cu furnicile nopţii,
Un chip fără veste fluid, 
Orizontul topit într-un vechi relief mătăsos,
Acasă, în crângul ochilor, sânziene.

Secvenţe de mirare

Lângă biserică mai ştiu 
Un bănuit miros de tei
Şi-o linişte albă 
Ce-aşteaptă treziile mele fugare,
Ca florile câmpului, tăcut şi blând decapitate.

Doar ochii-mi sună înăuntru
Ţintuind întâmplarea pe tâmple
Şi venele mele, toate,
Se subţiază într-o singură noapte
Şi lunecă, pe furiş, ca un mineral străveziu,
Prin glezne şi tălpi, în cerul viclean,
Pornit într-o curgere fără sfârşit.

Azi iarăşi lunec în inima-mi de ambră,
Cu mirare netezind-o timid
Şi-n orice pas, în fiecare arbore
Îmi scutur petalele ochilor
Şi iarăşi, copilăreşte
Calc voluntar peste
Ierburile multe, centrifugate
Peste genunchii mei neplecaţi,
Nemaivăzând cum
Mă înghesuie
În viaţa din moarte.

Apropierea de necunoscut

Ceea ce simt mi se pare şi mie incredibil, 
Acum, în puţinul ce-l mai ştiu 
– Ca un puls neaşteptat şi intermitent –
După ce am uitat totul cu totul,
E numai amintirea a câte ceva 
De parcă n-aş fi fost eu acolo şi atunci, 
Şi nici faptul că-mi amintesc, 

Acum şi aici, n-ar fi întru totul real,
Ca şi cum aş afla cu surprindere despre ceva necunoscut,
Abia bănuit, un fel de aromă promiţătoare dar repede 
stinsă, 
Rarefiată ca aerul viclean din Lassa 
– Chiar l-am văzut într-un relanti vag şi difuz –
Ca o pânză veşnic dezlânată, din nou şi-n fiece clipă, 
Din care curg chipuri prelungi, fără formă, 
Le recunosc, tot atât de familiare 
Precum norii leneşi de vară
Şi care nesmintit – îndărătnică viaţă –  
Îmi bântuie visările, mişcările, 
În timp ce-mi urmăresc mâna care se-ntinde spre ceva,
Orice aş putea apuca ori aşeza pe o masă, 
În timp ce privesc urmele paşilor mei 
Simţiţi încă în văzduh şi sub ape, 
Dar, de fapt, în tot acest timp, aştept fără-ncetare
Nişte instrucţiuni sau coduri de bună folosire  
A fiinţelor vii, în caz că aş fi şi eu cuprinsă
În repezita lor nemişcare 
Şi-aşa, deocamdată, tot butonez ilicit şi empiric 
Clapele unui mecanism
Pe care nu-l înţeleg, nici nu ştiu în ce limbă
Aş putea citi instructajul lămuritor, 
În tot acest timp stau să aleg 
În ce duh să mă urc, să nu mai rămân 
Acel statornic corp ce nu-şi află asemănarea
Cu propriul chip, despărţit de toate celelalte persoane, 
Ce mişună ţanţoşe prin respiraţia mea, 
Fiindcă toate întrebările sunt nişte fiinţe aievea,
Care stau culcate pe spate
Ca două inconştiente linii orizontale şi 
Cu care te obişnuieşti, 
Precum nedumeririle ce-ţi devin părinţi, fraţi şi surori   
Până-n clipa în care toată această umbrire de sine
Coboară fulgerător în vedenia ascunsului: 
Mi s-a arătat, în biserica din Larnaca,
Demonul păzitor pe sarcofagul lui Lazăr, 
Cel mort a doua oară în insula Afroditei, 
După treizeci de ani de la adevărata lui înviere.

n

• Foto: Stefan Socaciu.
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Jurnal de cărţi

Ion Bogdan Lefter

Cu şi despre liderii Echinox   ului

Evocările directoriale 
din impozantul Echin‑

ox 50 (2018), ca şi toate 
cele care vor urma, sînt – 
fireşte – eminamente po-
zitive, „eroizante“ sau 
plăcut-anecdotice, încăr-
cate de mîndrie şi de nos-
talgie. Ion Pop, nu doar 
redactorul-şef al perioa-
dei celei mai glorioase şi lider simbolic al 
întregii „mişcări“, ci şi cel mai sistematic 
exeget al „fenomenului“, în sute de recenzii 
ale cărţilor publicate de echinoxişti, în alte 
articole bilanţiere, în studii şi antologii ale 
„grupării“, face acum o sinteză a sintezelor 
sale, rezumînd naraţiunea jumătăţii de se-
col şi împărţind, părinteşte, laude tuturor. 
Secvenţele din interviul acordat de Marian 
Papahagi pe un evantai mai larg de teme are 
tangenţe inerente cu istoria revistei şi cu 
Clujul cultural, preţioasă fiind şi mărturia 
sa despre Editura Echinox, pe care a fon-
dat-o „în primele zile de după ’89“, concre-
tizînd o aspiraţie mai veche: „m-a tentat 
întotdeauna, şi înainte de ’89, să fiu editor, 
mi s-a părut una dintre întreprinderile ex-
traordinare să întemeiezi o editură“ (p. 35). 
Alegerea firmei – un gest de iubire faţă de 
aventura tinereţii şi o lecţie de fidelitate. Cu 
un an şi-un pic înaintea finalului, Papahagi 
vorbea deopotrivă cu pasiune şi cu umor 
despre „întreprinderea“ în cauză, „mai mult 
un hobby decît o afacere privată importan-
tă”, cu producţie limitată, dar dusă mai de-
parte cu sentimentul că „Este un lucru sim-
patic să scoţi o carte”“ (Ibid.), şi-şi dezvăluia 
intenţia de a trece de la ce publicase pînă 
atunci, mai ales traduceri, către „literatura 
originală“, către „cartea originală“, a com-
patrioţilor contemporani (p. 35-36). Cea 
mai destinsă evocare îi aparţine lui Aurel 
Codoban, fost redactor al Echinoxului, apoi 
retras, revenit la vîrf în perioada complicată 
de după debarcarea „triumvirilor“, aflat – 
de fapt – mereu pe un aliniament intelectual 
„sensibil la probleme culturale mai largi 
decît cele de literatură şi de istorie“ caracte-
ristice „mainstream“-ului revistei. Excursul 
mai descriptiv al lui Corin Braga admite în 
ţesătură şi cîteva fire amuzant-memorialisti-
ce, precum intrarea în redacţia Echinoxului 
într-un pluton de asalt al „bobocilor“ filo-
logi sau „botezul“ său critic, oficiat de Papa-
hagi, care-i „prelucrează” prima recenzie: 
„dintr-o tăietură de condei a scos una sau 
două fraze iniţiale, oarecum metaforice, da-
toare clişeelor din liceu, a mai simplificat şi 
plivit nişte excrescenţe şi m-a lăsat cu un 
text simplu, curat, în «pielea goală» ca un 
nou născut în ale criticii“ (p. 53). Peste pu-
ţine pagini, Rareş Moldovan se va referi, 
glumeţ, la descendenţa sa chiar dintr-un 
matrimoniu mediat redacţional: „Aş putea 
spune că datorez destul de mult Echin‑
ox-ului: părinţii mei s-au cunoscut în redac-
ţie“ (p. 69)...

Pe lîngă apărarea foarte... ofensivă, ve-
xată a lui Ştefan Borbély şi dincolo şi de 
versiunea adversă, chiar dacă astăzi bemo-
lată, a lui Horea Poenar, prin aerul aniver-
sar al cărţii mai zbîrnîie şi alte săgeţi pole-
mice. Seninul Codoban îl ţinteşte pe 
Andrei Marga, pe care-l face responsabil 
pentru „o lungă perioadă de şicanări admi-
nistrative“, la capătul căreia şi cărora perse-
cutatul a migrat spre Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir“ (cf. p. 40). Şi el fost 
echinoxist, Marga va mai fi taxat în carte 
pentru prestaţia sa rectorială din perioada 
postcomunistă, poate justificat, dar sigur şi 
nedrept faţă de contribuţia sa decisivă la 
extinderea, diversificarea, consolidarea 
Universităţii „Babeş-Bolyai“. Moldovan, 
succesor şi continuator al lui Poenar, dar 
probabil mai moderat, apreciază că „aceste 
două forme ale modernităţii literare rezidu-
ale – revista lunară şi cenaclul – intrau, ur-
mau să intre treptat, mai ales după anul 
2000, în desuetudine şi într-o oarecare 
penumbră“ (p. 70) şi că „ritmul vital al 
grupării – apariţia unui număr – cu aritmi-
ile ei comune în anii de după ’89, s-a pier-
dut în pulsuri mai degrabă sporadice“ (p. 
71), referinţa fiind la perioada... Poenar, cu 
toate circumstanţele de epocă menţionate 
obiectiv, dar şi cu îngăduinţă colegială. Şi 
pînă şi non-conflictualul Ion Pop îndreaptă 
o săgeată asupra... mea şi-a lui Mircea Căr-
tărescu, asemănătoare cu cea slobozită din 
arc în Poezia românească neomodernistă 
(2018): n-am fi „recunoscut“ contribuţia 
echinoxistă (mai ales despre „genul liric“ 
fiind vorba) din cauză că am fi fost „anga-
jaţi, din păcate, într-un partizanat generaţi-
onist cam îngust şi clamoros, pus pe res-
pingeri radicale“ (p. 20). S-ar deduce că, 
dac-ar exista, un „partizanat“ al „grupării“ 
clujene ar fi „larg” şi complet „ne-clamo-
ros“... La mijloc e o neînţelegere: nici eu, 
cred că nici Cărtărescu sau alţii, n-aveam 
cum să „respingem radical“ poezia echipei 
fondatoare a Echinoxului, sofisticată, com-
plex lucrată, de fină calitate. De primul 
„val“ neomodernist autohton, mai rudi-
mentar, ne-am distanţat, nu de al doilea, şi, 
ca postmoderni, de ciclul cultural prece-
dent în ansamblu, însă nu de valorile sale, 
ci de modelul, de „paradigma“ pe care, is-
toric vorbind, o lăsam în urmă. Oricum, 
nimic ireverenţios faţă de echinoxism! Pre-
judecata o va relua în carte Alex Goldiş (v. 
p. 129). (Mă folosesc de ocazie ca să depun 
şi eu mărturie cum că nu sînt singurele 
mele „păţanii“ cu „gruparea“, obişnuită – 
s-ar zice – să-şi apere cu străşnicie comilito-
nii chiar şi atunci cînd nu e cazul: de pildă, 
ani de zile după ce recenzasem Cartea de 
iarnă, debutul editorial al lui Ion Mureşan, 
clujenii m-au tot bîrfit că l-aş fi „executat“; 
or, articolul meu era foarte elogios, folo-
seam calificative precum „excepţional“, 
„mare forţă sugestivă“, „mare originalita-
te“, „poet de mare valoare“, dar e-adevărat 

că socoteam volumul „inegal“ etc., cum şi 
era – cf. recenziei incluse în culegerea mea 
O oglindă purtată de-a lungul unui drum. 
Fotograme din postmodernitatea românească, 
2010.)

Pentru echilibrarea subiectivismelor şi 
pentru completarea aprecierilor istorico-li-
terare şi memorialistice ale şefilor succesivi 
ai revistei, secţiunea 2. Echinox în şase răs‑
punsuri, ia forma unei anchete. Chestiona-
rul, foarte detaliat, semnat de Călin Teuti-
şan, e în sine, prin aserţiunile pregătitoare 
şi-apoi prin temele pe care le propune spre 
reacţie, o schiţă de contur  al „fenomenu-
lui“. Ceea ce ne sugerează că mai-tînărul 
coordonator al volumului ...50 va fi avut o 
contribuţie importantă – şi discretă, spre 
lauda lui – la proporţionarea materiei, căci 
Ion Pop, celălalt îngrijitor al cărţii, a trebu-
it, ca „lider istoric“, să deschidă secţiunile 
şi-a fost elogiat de mai-toţi contributorii, 
care l-au „împins“ astfel în avanscena ani-
versară, dominată, firesc, de emoţii. La 
chestionarul lui Teutişan răspund Pop, 
Codoban, Borbély, Braga, Poenar şi Mol-
dovan. Sigur că ei îşi menţin viziunile per-
sonale, însă în aceleaşi cadre „tematizate“ 
de chestionarul unic, care le cere să se refe-
re la profilul echinoxismului, la raporturile 
dintre „promoţiile“ sale, la diferenţele ideo-
logice, la transilvanismul, central-europeis-
mul, lovinescianismul şi cerchismul (sibian) 
care-ar defini „gruparea“. Reacţiile celor 6 
la cele 6 întrebări se-„adună”, cu toate vari-
aţiile lor, într-o bună evaluare colectivă. Că 
strategia a fost eficientă se vede şi din par-
ticiparea lui Borbély, care, chiar dacă mai 
dă mici semne de iritare, se supune şi răs-
punde la ce i se solicită.

Pentru ca în secţiunea 3. Portrete critice, 
tot despre ei, despre conducătorii revistei să 
fie vorba, dar în crochiuri critico-istorice. 
Un articol panoramic despre Uricaru ca 
prozator semnează orădeanul Marius Mi-
heţ, despre ceilalţi scriind echinoxişti mai 
tineri: Goldiş despre Pop, Cosmin Borza 
despre Papahagi, portretizat şi de colegul 
de echipă Ion Vartic în minunatul articol 
comemorativ din 1999 (reluat acum), Anca 
Haţiegan despre acelaşi Vartic, Ruxandra 
Cesereanu despre Codoban, Constantina 
Raveca Buleu despre Borbély, Teutişan 
despre Braga (text, de asemenea, republi-
cat), Vlad Roman despre Poenar şi Amalia 
Cotoi despre Moldovan. În doar cîteva pa-
gini sau în veritabile studii micro-mono-
grafice, „triumvirii” şi ceilalţi sînt fixaţi în 
imagini micromonografice ataşante.

(Despre ultimele două secţiuni din carte –  
data viitoare.)

n



Anul XXXI, nr. 5 (360), 2020 • 9

Nicolae Mărgineanu s-a dedicat regiei 
de film după o intensă activitate ca 

operator. Căsătorit cu actriţa Maria Ploae, 
a călăuzit în întreaga sa creaţie, nume cele-
bre ale artei actoriceşti româneşti, realizînd 
în cei peste patruzeci de ani de activitate, 
filme cu o tematică foarte variată. Studiile 
de o largă cuprindere – metrologie, chimie, 
pasiunea pentru fotografie şi, în cele din 
urmă, teatrul – i-au oferit posibilitatea unor 
experienţe dintre cele mai felurite şi, impli-
cit, o sporire sufletească. Consecinţele nu 
au întîrziat să apară, concretizîndu-se 
într-o operă regizorală cu teme de o remar-
cabilă profunzime: de la scenarii după ro-
mane şi nuvele ori biografii celebre, la fil-
me avînd ca fundal decorul închisorilor 
comuniste, ca un ecou-ispăşire a propriei 
biografii.

Despre activitatea sa bogată, regizorul 
Nicolae Mărgineanu a avut amabilitatea să 
ne destănuie cîteva gînduri. 

eugenIa SarVarI: Domnule Nicolae Măr‑
gineanu, aţi lucrat, de-a lungul vremii, cu 
mari actori. Ce le-aţi „şoptit“ la filmări, aşa 
încît ei să devină una cu personajele lor?

Nicolae MărgiNeaNu: Ar fi bine să pot, 
cu o şoaptă, să-i transmit unui actor ce do-
resc de la el! E adevărat că uneori se mai în-
tâmplă ca în momentul în care actorul repe-
tă, sau chiar filmează, să am un moment de 
iluminare şi să-i transmite o vorbă sau un 
gest care să-l ajute, să-l facă să descopere 
cheia scenei, să-l apropie mai mult de perso-
naj. Însă iau în considerare o asemenea su-
gestie numai dacă scena respectivă este te-
meinic pregătită. Altminteri, e periculos să 
asculţi de o inspiraţie de moment, chiar dacă 
în clipa respectivă pare tentantă, ea te poate 
îndepărta de scopul secvenţei şi constaţi la 
montaj că nu poţi să o foloseşti. În general, 
însă, în spatele unei secvenţe care se derulea-
ză cu mult firesc şi spontaneitate se ascunde 
multă trudă. Apropierea actorului de perso-
naj se face treptat, fără grabă, începând de la 
primele repetiţii şi continuând până la mo-
mentul filmării. 

E.S.: E lung drumul de la Un om în loden 
la Cardinalul. Care au fost staţiile / popasuri‑
le de suflet prin care aţi trecut între cele două? 
În ce fel v-au transformat filmele pe care le-aţi 
făcut şi le faceţi?

N.M.: În filmul Un om în loden am încercat 
să-mi dovedesc că sunt în stare să realizez 
un film ca şi regizor. Făcusem deja zece 
filme de lung metraj ca operator şef – sau 
director de fotografie cum i se spune acum 
– aveam deci o experienţă solidă în practica 

filmului. Doream să fac filme care să se ex-
prime mai mult prin imagine decît prin 
cuvinte. Asta m-a determinat să trec la re-
gie. Am ales un film poliţist pentru debut, 
deoarece în acest gen de filme te implici 
mai mult cerebral decât sentimental. Cu 
creierul analizezi situaţiile mai rece, mai 
calculat, cu inima poţi greşi mai uşor. Au 
urmat apoi filme de suflet, în care m-am 
implicat mult mai mult emoţional. Filme 
biografice cum au fost Luchian, inspirat din 
viaţa pictorului Ştefan Luchian, Un bulgăre 
de humă, despre prietenia dintre Ion Crean-
gă şi Mihai Eminescu sau ecranizări din 
lumea Ardealului în care mă simţeam atât 
de bine: Pădureanca după Ioan Slavici, În‑
toarcerea din iad şi apoi Flăcări pe comori 
inspirate din opera lui Ion Agârbiceanu. A 
fost un privilegiu să petrec o vreme în preaj-
ma acestor personalităţi sau să readuc la 
viaţă lumea satului de odinioară, descrisă 
atât de frumos de Slavici şi Agârbiceanu.

După revoluţie, am avut şansa să încep 
filmările chiar în vara lui ‘90 la filmul Unde‑
va în Est, inspirat din romanul Feţele tăcerii 
scris de regretatul Augustin Buzura. Scena-
riul exista de vreo trei ani dar nu fusese 
aprobat în perioada comunistă. Au urmat 
mai multe filme despre închisorile comunis-
te, subiect căruia treptat m-am dedicat : Bi‑
necuvântată fii, închisoare, după cartea de 
memorii cu acelaşi titlu a Nicoletei Valeria 
Grossu, Poarta Albă despre soarta a doi ti-
neri ajunşi în lagărul de muncă forţată cana-
lul Dunăre-Marea Neagră şi cel mai recent 
realizat, Cardinalul, dedicat destinului de 
excepţie al episcopului greco-catolic Iuliu 
Hossu. Toate aceste filme m-au ajutat să înţe-
leg mai bine pătimirile românilor din perioa-
da comunistă. Au fost români care au îndurat 
această lungă suferinţă cu multă demnitate şi 
asta m-a impresionat. M-am simţit solidar cu 
cei care au suferit atât de mult în puşcării şi 
am avut momente în care am fost mândru că 
sunt român. Sunt cu sufletul împăcat că am 
reuşit să fac aceste filme.

E.S.: Este, oare, timpul dramatic pe care-l 
trăim, un timp al prefacerii întru spirituali‑
tate al omului, sau, din contră, o răbufnire, o 
scoatere la lumină a umbrelor din el?

N.M.: Constatăm cu uimire că nimeni în 
toată lumea nu este pregătit pentru o astfel 
de epidemie. Toată tehnologia înaintată de 
care epoca modernă era atât de mândră se 
dovedeşte acum neputincioasă. Medicii şi 
personalul medical, care sunt în prima li-
nie, sunt supuşi la cea mai grea încercare. 
Se cere mult de la ei. Şi sunt convins că, 
majoritatea dintre ei îşi vor face datoria. 
Cinste lor! Noi ceilalţi, am convingerea că 
vom avea de învăţat ceva din această grea 
încercare. Timpul dramatic ce ni s-a dat 
este recepţionat diferit de fiecare dintre 
noi. Va trebui însă să trecem cu toţii, 
într-un fel sau altul, prin această încercare. 
Să ne ajute Dumnezeu să ieşim întăriţi!

E.S.: După cum se poate observa, oferta tea‑
trală on-line este acum, în condiţii de izola‑
re-distanţare socială, foarte bogată. Ce şanse 
are teatrul filmat, în faţa mijloacelor tehnice, 
a poeticii pe care o foloseşte filmul, acesta in‑
ducînd o altfel de intensitate decît cea directă, 
din teatru?

N.M.: Este foarte binevenită oferta teatra-
lă on-line. Pentru mulţi dintre noi, îndră-
gostiţi de teatru, este o mare bucurie să 
putem urmări piese frumoase şi actori în-
drăgiţi. Chiar dacă o piesă înregistrată nu 
mai are farmecul şi forţa unei piese urmări-
te pe viu, în sală, iubitorii de teatru vor fi 
mulţumiţi să o urmărească, în situaţia dată, 
şi la televizor. Chiar şi văzută pe micul 
ecran, o piesă de teatru îşi păstrează identi-
tatea ei, care o face distinctă faţă de film.

E.S.: Cum arată o zi în „detenţie” a regizo‑
rului Nicolae Mărgineanu, cel aplecat atît de 
mult spre re-amintirea suferinţelor, greu de 
imaginat, ale celor care au ispăşit vini nevino‑
vate în închisorile comuniste?

N.M.: Suntem la începutul perioadei de 
izolare, împreună cu soţia mea şi ne bucu-
răm că petrecem mai mult timp împreună. 
Am constatat treptat că a dispărut senti-
mentul de grabă. Nu mi s-a mai întâmplat 
aşa ceva până acum decât în copilărie. 
Chiar şi în concediu aveam termene limită 
care mă condiţionau. Mi-am propus să 
profit de această stare şi să-mi fac un bilanţ 
al activităţii mele, cu cele bune şi cu cele 
mai puţin bune. Îl tot amânam de câţiva 
ani de zile. Proiectele le-am lăsat deocam-
dată deoparte. Mă bucur că pot citi în tihnă 
o carte sau să vizionez nişte filme. Mă bu-
cur însă şi mai mult că pot să-mi rostesc 
rugăciunile fără să mă grăbesc.

n
Interviu realizat  

de eugenia sarvari

Nicolae MărgiNeaNu
„M‑am simţit solidar  

cu cei care au suferit atât de mult în puşcării“

• Nicolae Mărgineanu
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Şi duducă,  
şi culegătoare

Nicoleta Cliveţ

Născut la intersecţia 
mai multor rezidenţe 

literare, îndeosebi nordi-
ce (Amsterdam, Bruxel-
les), dar nu numai, Baza‑
rul culegătoarei (Casa de 
Pariuri literare, 2019) o 
readuce pe Doina Ioanid 
în atenţie ca autoare de 
poeme în proză, de „pro-
eme“, cum îi place să le spună, „culese“ cu 
răbdare de-a lungul timpului, „până când 
acest bazar s-a rotunjit şi s-a cerut publicat 
într-o ordine internă a lui“, după cum 
anunţă nota introductivă. Principiul ordo-
nator este cel al ferestrei aflate în lume, dar 
care, de îndată ce este zărită, dă fie spre tre-
cut, fie spre interior, şi mai mereu pe un 
circuit livresc. De la/spre oricâte ferestre ar 
privi, prezentul este bogat în detalii, dar 
sărac în emoţii, furnizând, totuşi, suficient 
material pentru a accesa o trăire puternică 
din trecut sau pentru a se lansa într-o visa-
re: „Ferestre la Amsterdam. Altfel de feres-
tre decât cele cu femei, ferestre luminate 
dincolo de salcâmul imens, care depăşeşte 
casa cu trei etaje, ferestre-cutii, lăzi vitrate 
şi luminate, lăzi cu istorii ale orfanilor în 
curtea Muzeului Amsterdamului. Şi alte 
lăzi cu istorii ale familiilor înstărite şi dăru-
itoare. Muzeu cu lăzi istorisinde. Îmi vine 
în minte lada patului de care mă sprijineam 
când citeam. Lada cu pernă tapiţată ce-mi 
însoţea lecturile. Şi iarăşi lăzi-cutii-vitrine 
cu poveşti. (…) Ferestre cu veioze printre 
copaci, ferestre-faţade. Şi brusc îmi aduc 
aminte de ferestrele de sinagogă pictate de 
Chagall. Ferestre pe care le adun de peste 
tot ca pe nişte cărţi, ca pe nişte scrisori sau 
cărţi poştale“.

Fereastra intermediază, face posibilă 
comunicarea şi contemplarea, dar are şi 
darul de a întreţine distanţa, lucru absolut 
necesar naturilor retractile. Lumina trecută 
prin ferestre nordice e mereu învingătoare, 
iar acest regim diurn, solar al proemelor 
subţiază emoţia până la o vagă sugestivita-
te, cam ca în fotografiile supraexpuse. În 
schimb, când sunt întunecate, posturile de 
observaţie ale poetei devin prilej de neliniş-
te şi, odată cu neliniştea, creşte şi tentaţia 
de a întoarce capul, de a părăsi cadrul. La 
apariţia unui element perturbator, contem-
plaţia încetează, aşa încât poemele se sfâr-
şesc chiar în pragul conflictului, al încor-
dării, chiar în punctul în care s-ar putea ivi 
durerea: „Ferestrele mici de pe dosul unei 
case ca nişte pătrate luminate în zilele de 
iarnă. Întotdeauna mi-au plăcut ferestrele 
astea mici, pe care mă uitam ca printr-un 
ochean la ceilalţi, fiindcă dădeau spre alte 

curţi. Stăteam cocoţată pe un taburet şi mă 
uitam la ei. Şi în fiecare zi aveam câte un 
filmuleţ. Uneori era cam plictisitor, cu ro-
boteală, dar alteori era mai animat, cu în-
tâlniri de rudenii, cu chiuituri sau înjură-
turi. Şi într-o bună zi, nu ştiu cum s-a 
întâmplat, gemuleţul de la cămară s-a întu-
necat. Se încăpăţâna să rămână cenuşiu. Un 
cenuşiu sleios de mă lua cu leşin“.

Decât ferestre întunecate mai bine fe-
restre sparte – aceasta pare a fi deviza Doi-
nei Ioanid. Pentru că cele sparte oferă prile-
jul optim pentru visare, pentru revărsarea 
spre teritorii imaginare, pentru evadare. 
Separând nu atât spaţii, cât stări şi intervale 
temporale, aceste ferestre bucăţite sunt şi 
extrem de prietenoase, pentru că permit 
treceri line, glisări, prelingeri, nicidecum 
separări nete ori forţări: „Chestia asta cu 
trecutul prin ferestre avea să mi se pară 
uşoară. De câte ori nu-mi convenea ceva, 
găseam o fereastră şi treceam prin ea. Eram 
Fata care trece prin ferestre. Cu timpul în-
văţasem cum să trec prin ele fără să le 
sparg. Apoi, am început să caut ferestrele 
lui Degas, pe cele ale cusătoreselor şi dante-
lăreselor lui Vermeer. Apoi mi-am dat sea-
ma că pot să-mi inventez şi eu ferestre, şi 
ferestrele astea sînt tot atâtea poveşti“. 
Într-un poem-scrisoare către Vermeer, ce-
lebrat pentru pânzele sale saturate de un 
cotidian minuţios şi misterios, scăldat „în 
multe straturi de lumini“, găsim indicii 
importante privind poetica practicată de 
Doina Ioanid, şi ea o căutătoare de „lu-
mini-luminişuri-luinişuri“, şi ea o amatoa-
re de lămpi, oglinzi şi ferestre „speciale şi 
speculative“, de la care, privind detaşat, 
„scenele de viaţă, deşi par regizate, sînt fi-
reşti, real-magic de naturale. Destul cât să 
te atragă în tablouri“.

Tot adunând „mici chestii-trestii“ pen-
tru a umple „micul meu bazar de culegă-
toare“, Doina Ioanid are mereu grijă să nu 
dea peste zonele gri, cenuşii, murdare. Pe 
model nordic, umbra e evitată şi asta cre-
ează un disconfort la lectură. Există ceva 
stagnant în efortul de a accesa doar regi-
mul acesta al împărtăşirii zâmbitoare de 
„mici chestii-trestii“, evitând cu obstinaţie 
breşele, golurile, minusurile; există un 
exces de alb în aceste poeme, un exces de 
limpezime, de conştiinţă, de rafinament şi 
sublimare, exces pe care unul dintre texte 
îl şi atinge tangenţial: „Pereţi albi. Alb, 
alb luminos. Albul n-a fost niciodată pen-
tru mine o culoare neutră, cum mi s-a 
spus. E o culoare ce le iluminează pe cele-
lalte. De-aia, albul tempera îmi lipsea me-
reu. Se termina înainte de alte culori, folo-
seam prea mult alb. Albul dantelă, albul în 
ciorchini din vie. Albul auriu al boabelor 
de algeriană la sfârşitul toamnei ca perlele 
aşternute pe pământ. Şi albul cămăşii mele 
ce-mi ţine companie în seara asta“. „Albul 
dantelă“ devine uneori strident (pe lângă 
faptul că miroase a singurătate aproape 
ascetică) şi dă la iveală texte prea scrobite, 

numai bune de pus în ramă, asemenea 
goblenurilor.

Din volumele anterioare ştim că, pen-
tru Doina Ioanid, a cunoaşte înseamnă a 
atinge, iar în poemele mai vibrante din 
noul volum iese la rampă şi această fire 
tactil-senzitivă, chiar dacă mult mai bine 
strunită decât în trecut. Nici atunci când 
decide să joace pe cartea vizualului, pe abi-
lităţile ei de observatoare nu dă neapărat 
greş, dar nici nu accede la adâncimea şi 
tensiunea de altădată. Cândva exfoliantă, 
acum privirea ei preferă să cartografieze, 
chiar să fotografieze, şi asta atenuează din 
frison. Cu timpul, am învăţat este poemul 
memorabil al volumului şi asta poate toc-
mai pentru că îmbină fericit cele două teh-
nici, privind deopotrivă senin spre lumini-
şuri şi cutremurat spre hăuri, o tristeţe 
benignă circulând totalizant între aceste 
stări: „Cu timpul, am învăţat că oamenii 
sînt case cu încăperi lăuntrice nebănuite, 
unde înfloresc miriştile îndată ce-s cosite. 
Unde merg pe sârmă îngeri de sineală. Sau 
poate cu alte încăperi lăuntrice, unde zboa-
ră păsările portocalii ale fantasmelor, un-
de-şi ţin visele neciobite, vise de atingeri şi 
apropieri, vise topitoare de caramel sau 
poate vise deocheate, sau poate vise sălbati-
ce cu tundre străbătute în goană, sau poate 
vise de aur albastru, sau poate vise de copil 
cu luni de lămâie. Sau poate în încăperile 
astea, oamenii se aşază la masă cu cei nevă-
zuţi demult. Şi aici pot spune un noi numi-
nos, aici pot aşeza stările de bine, pot face 
zâmbetele să circule pe feţe ca untdelemnul 
unei zile sfinte (…) Mie îmi place să arunc 
câte o privire fugară, atât cât să nu fiu bă-
găcioasă, în camerele lăuntrice ale altora. 
Alteori, întorc capul, să nu le zăresc, căci 
nu sînt încăperi pe placul meu, acolo e fri-
gul dogorind, acolo sînt vârtejuri vineţii, 
guri rupte, chipuri scorojite, degete prinse 
în năvoade tulburi sau semeţii burleşti călă-
rind pe hule de mare. Şi altele se află depar-
te, la mare distanţă, în zonele mărginaşe 
ale fiinţei lor…“

La douăzeci de ani de la debutul cu 
Duduca de marţipan, Doina Ioanid revine, 
în Bazarul culegătoarei, la gesturile moi şi 
catifelate de atunci, la patetismul memoriei 
afective, la răsfăţurile nostalgice şi retro ale 
„duducăi“, dar într-o formulă poetică ceva 
mai galică şi mai estetă.

n
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Vladimir Tismăneanu

Sub lupa memoriei

Inamici publici
Soarta disidenţilor după ’89

A fost sistemul de convingeri al disiden-
ţilor impulsul de a crea o cultură civică, 

cel care a dus la prăbuşirea comunismului. 
Sub vechiul regim, intelectualii indepen-
denţi au condus rezistenţa politică şi cultu-
rală împotriva regimului conducător şi au 
formulat gramatica emergentei societăţi ci-
vile. Aceşti intelectuali au fost admiraţi în 
tăcere, probabil chiar de către marele pu-
blic, dar puţini cetăţeni au îndrăznit să li se 
alăture întru tulburarea păcii totalitare.

Aşa cum scria Irena Grudzińska Gross 
într-un articol apărut în revista academică 
East European Politics and Society: „Mich-
nik, Havel şi prietenii lor nu doar că au 
luptat pentru societatea civilă, dar, prin 
viaţa şi scrierile lor, au impus cumva acea 
societate civilă asupra adesea rezervaţilor 
lor concetăţeni. Limbajul moral pe care 
l-au utilizat, şi pe care au continuat să-l 
utilizeze, aminteşte ce a însemnat de fapt 
opoziţia: termenii ei erau responsabilitatea 
şi rezistenţa individuală, şi nu loialităţile 
naţionale sau de grup. Însă sub noua inter-
pretare, comună [azi] în Polonia şi Cehia, 
revoluţiile din 1989 au fost pur şi simplu 
rezistenţa naturală a unor naţiuni întregi la 
opresiunea naţională şi religioasă. Michnik 
şi Havel au trebuit să fie degradaţi pentru a 
face loc noii istorii“.

După ce s-au prăbuşit instituţiile comu-
niste, aceşti foşti disidenţi, aceşti „scanda-
lagii“, au fost din nou atacaţi şi marginali-
zaţi. Criticii lor s-au recrutat adesea dintre 
cei care au făcut într-adevăr foarte puţin 
spre a se distanţa de vechiul regim, atunci 
când asemenea gesturi ar fi însemnat rui-
narea propriilor cariere şi chiar periclitarea 
libertăţii personale. Un scriitor ceh descria 
cândva această nouă clasă politică drept 
una bazată pe „solidaritatea culpabililor”. 
Avea dreptate. Susţinătorii lor i-au detestat 
pe foştii disidenţi tocmai din cauza insu-
portabilei distincţii etice dintre cei care au 
făcut ceva să demoleze comunismul şi cei 
care n-au făcut nimic. În mod ironic, din 
tabăra ultimilor s-au auzit cele mai zgomo-
toase apeluri la epurări şi apartenenţă naţi-
onală.

Revanşa celor care n-au condamnat 
vreodată comunismul împotriva celor care 
l-au provocat şi, la final, distrus, a repre-
zentat un sindrom caracteristic întregii re-
giuni. Disidenţii central şi est-europeni au 
fost admiraţi şi chiar adulaţi doar atâta 
vreme cât au fost victime. Odată ajunşi în 
lumina reflectoarelor, ei au fost examinaţi 
cu ranchiună şi resentiment. „Chiar crezi că 
în toate fostele ţări comuniste disidenţii au 
fost ponegriţi?”, m-a întrebat cândva Sla-
venka Drakulić, jurnalista croată autoare a 
causticei lucrări Cum am supravieţuit comu‑
nismului şi chiar am râs. Adevărul este că 
Havel şi liderii Cartei 77 nu au fost singurii 

perdanţi în atmosfera de negociere urâtă a 
politicii postcomuniste.

În Polonia, spre exemplu, Adam Mich-
nik, editorul Gazetei Wyborcza şi un opo-
zant ferm al comunismului în ultimul sfert 
al secolului xx, a fost ţinta unei campanii 
constante de ponegrire. În România, de 
asemenea, foştii disidenţi au fost atacaţi cu 
bestialitate de către media pro-guverna-
mentale, în vreme ce sicofanţii lui Nicolae 
Ceauşescu au prosperat sub protecţia unei 
mereu în creştere poliţii secrete. László 
Tøkés, pastorul reformat din Timişoara a 
cărui rezistenţă faţă de poliţia politică a lui 
Ceauşescu a aprins scânteia revoluţiei, a 
fost descris după 1989 de către apostolii 
„adevăratei românităţi“ drept un agent 
maghiar, sibarit şi conspirator împotriva 
integrităţii româneşti.

În iunie 1992, Tøkés depunea mărturie 
la Washington în faţa Comisiei Tom Lan-
tos (cunoscută şi ca The Human Rights 
Caucus). Tot atunci, a vorbit despre nenu-
măratele ameninţări cu moartea pe care 
continua să le primească la începutul anilor 
1990. În septembrie acelaşi an (oare câţi îşi 
mai aduc aminte?), Tøkés a intrat într-o 
grevă a foamei de 9 zile ca protest faţă de 
abuzurile regimului lui Ion Iliescu. Încă o 
dată, maşinăria propagandistică a fost tura-
tă la maxim spre a-l acuza pe Tøkés de 
tentativa de a destabiliza viaţa politică a 
ţării şi de a-şi promova propria-i agendă 
ascunsă. În ceea ce-i priveşte pe foştii disi-
denţi români care fuseseră forţaţi să pără-
sească ţara de către regimul Ceauşescu – 
Paul Goma, Dorin Tudoran, Liviu 
Cangeopol, I. Negoiţescu –, aceştia au fost 
la rându-le calomniaţi în paginile acelor 
media ultra-naţionaliste şi pro-Iliescu.

Să ne aducem aminte şi că unul din cele 
mai tulburătoare rezultate ale alegerilor 
din septembrie 1992 a fost alegerea în par-
lament a unora precum Corneliu Vadim 
Tudor, Eugen Barbu, Paul Angel sau Adri-
an Păunescu. Campania lor se bazase pe un 
şovinism neruşinat, pe atacuri vulgare la 
adresa activiştilor democratici, precum şi 
pe denunţuri paranoice îndreptate împotri-
va unei aşa-zise conspiraţii evreieşti ce viza 
acapararea României...

n

KIA, KIA, KIU, KIO* 
         de Ştefan Manasia

Ultimele două nudiste
şi ultimul yoghin
la plajă pe micul rîu.
Obrazul ei se împurpurează
după ce pe faleza îngustă
abia m-a atins.

Octombrie renegat,
soarele tău
întinereşte arborii,
face obscenă
orice referire
la reţele sociale şi cluburi.
Octombrie renegat,
cu boticuri de fosfor
labradorii împing
din aval în amonte
peştii sedaţi.

Şi mi-aş da rinichiul să ştiu,
cînd îl văd ştergîndu-şi
cu batista de piele
ochelarii subţiri
(lupul alsacian 
îi încolăceşte picioarele),
dacă sexagenarul
imponderabil şi relaxat
este un fost securist
un vierme capitalist
ori dimpotrivă
un om cumsecade
dintr-o ţară pierdută.

Peste patul de alge
cureluşele poşetei
abandonate
sînt ikebana,
Octombrie al meu,
Octombrie al Esterei,
Octombrie renegat!

*  „Dacă strigătul obişnuit sună ca un fel 
de «kia» pe un ton ridicat, acest strigăt de 
chemare distinct sună ca un «kiu» ori ca 
un «kio».[...] Este vorba în ambele cazuri 
de strigăte de chemare: «Vino cu mine!» 
Dar stăncuţa strigă «kia» atunci cînd «se 
pleacă în excursie», aşadar cînd pleacă de 
la colonie. La «kiu» în schimb accentul se 
pune pe întoarcerea acasă. Observasem 
deja că stolurile călătoare de stăncuţe stri-
gau altfel decît păsările mele, şi anume cu 
o nuanţă mai deschisă. Acum am aflat de 
ce. Fiind departe de locurile natale şi ne-
maiavînd niciun contact cu colonia de baş-
tină, stăncuţele călătoare nu folosesc stri-
gătul «kiu», care semnifică reîntoarcerea 
acasă; în aceste condiţii nu se aude decît 
sunetul «kia», specific perioadei de migra-
ţie.” (Konrad Lorenz, Vorbea cu patrupede‑
le, cu păsările şi cu peştii, Humanitas, 2019, 
pp. 92-93)

n
Din volumul în pregătire  

Sursele obscure
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Universul oniric  
ca nesupunere

Constantin Cubleşan

Recepţionat şi inter-
pretat de critica şi is-

toria literară (în bună 
parte) ca o derivaţie în 
contemporaneitate a miş-
cării avangardiste, oniris-
mul românesc s-a dovedit 
a fi unic în peisajul literar 
european (şi nu numai) 
oferind, prin mijlocirea 
insinuantei descinderi imagistice în vis, o 
cale de evadare, de nesupunere faţă de me-
toda de creaţie, impusă oficial, a realismu-
lui socialist, pe care întreaga generaţie şai-
zecistă de la noi a căutat cu ingeniozitate a-l 
deborda definitiv. Recursul la vis n-a în-
semnat însă nicidecum reproducerea, re-
memorarea mecanică a fantasmelor produse 
în subconştientul scriitorului, a oamenilor 
în general, într-o creaţie artistică de nivel 
suprarealist, ci dimpotrivă, construirea, cu 
o deplină determinare lucidă, a unui alt 
univers, imaginar, posibil existenţial, simi-
lar cu acela rezultat, prin amalgamarea 
abracadabrantă a elementelor realităţii 
într-un surogat de vis, unde creatorul să-şi 
transleze liber emoţiile şi determinarea 
afectivă, în totală deplinătate de mani- 
festare, cu autenticitate. „Poetul oniric – 
spunea Leonid Dimov într-o dezbatere pe 
această temă în revista Amfiteatru (1968) 
– nu descrie visul, el nu se lasă stăpânit de 
halucinaţii, ci, folosind legile visului, creea-
ză o operă de artă lucidă, cu atât mai lucidă 
şi mai desăvârşită cu cât se apropie mai 
mult de vis“. Şi, tot atunci, unul dintre teo-
reticienii formulei onirice, D. Ţepeneag, 
ţinea să precizeze: „În opoziţie cu suprare-
alismul, onirismul refuză dicteul automat, 
sclavia inconştientului şi a incoerenţei, cul-
tivând totuşi ambiguitatea – dar lucid şi ri-
guros calculat“. Cel care a ilustrat deplin 
formula onirică a fost Leonid Dimov 
(1926-1987), într-o poezie de perfectă ar-
monie prozodică, exultând spectaculos 
într-o luxuriantă şi nestăpânită voluptate 
de fantezie compoziţională: „Nu suntem 
singuri. Cirezile norilor fată./ Ne privesc 
sărbători din podeaua spălată./ Ne pândesc 
fluturând peste umărul stâng/ Năframe 
cusute din margini de crâng./ Sunt şi alte 
privelişti în ochiuri de geam/ Cu legea lui 
Gauss, cu măgarul lui Valaam,/ Cu stive de 

scânduri lămâind în soare/ Şi maşini de ca-
uciuc şi unsoare./ Să plecăm mai devreme 
la bâlciul de oale/ Cu saltimbanci dansând 
geamparale./ Veniţi! Ne vom da, ne vom 
da/ În scrânciob peste nopţi de baga/ Şi 
vom merge, la ziuă, cu toţii acasă,/ Ulcioa-
re ducând şi tigăi pentru masă“ (Lumeas‑
că). Jocul acesta cu metaforele („turbion 
imagistic“ spune Ion Bogdan Lefter) alcă-
tuindu-se în construcţii insolite e prezent, 
ca dominant, în întreaga lirică a lui Leonid 
Dimov (v. Opera poetică. Vol. i‑iii. Ediţie 
îngrijită şi prefaţă de Ion Bogdan Lefter, 
Piteşti: Editura Paralela 45, 2010).

Debutând editorial, în 1966, cu volu-
mul intitulat simplu: Versuri, Leonid 
Dimov se situează, cu îndreptăţire, în frun-
tea unei grupări de tineri scriitori noncon-
formişti, între care Dumitru Ţepeneag, 
Virgil Mazilescu, Emil Brumaru, Virgil 
Tănase, Daniel Turcea ş.a., fiecare impu-
nându-şi însă personalitatea distinctă, 
aparte, chiar dacă sub semnul aceleiaşi for-
mule de exprimare, onirice. 

Discursul poetic al lui Leonid Dimov e 
unul perfect muzical, deprins din tradiţia 
marilor clasici, cătând însuşi a impune par-
că o anume clasicitate, specifică viziunii 
sale,  nesupusă rigorilor tematice ale epocii. 
În verbu-i lejer răzbat rezonanţe din iluştrii 
poeţi contemporani: picanteria pipărată 
argheziană, exotismul de sorginte balcani-
că al lui Ion Barbu, portretizările şi peisagis‑
tica absurdă din paginile lui Urmuz, totul 
resuscitat combinatoriu printr-un soi de 
alchimie magică a potrivirii metaforelor 
insolite: „Bătrânul Claus, (vecinii nu prea 
cred),/ Stă cocoţat de veacuri pe-un trepi-
ed:/ Costum de sport, sandale noi, tunică,/ 
Roteşte-n deget o sfârlează mică/ Şi-n bar-
ba-i verde, prinsă de podele/ Stau în cârlige, 
globuri şi mărgele./ El le ciocneşte măies-
trit, în unghii/ Şi, fericit, îşi pipăie genun-
chii…// Zicând: «Te du, o altă jucărie/ Mai 
altfel, să-mi aduci, mai străvezie».// Gigan-
tică, cioplită-n volte pline/ Spălătoreasa 
bună care-l ţine,/ Îl unge cu clăbuc, într-o 
mânie/ Şi rufe roşii suie pe frânghie;/ Căci 
în boltita cameră de jos/ Cu geam rotund şi 
gratie de os/ Cu perii, cu lighean, cu pă-
mătufe,/ De când s-a pomenit, se spală ru-
fe“. ş.a.m.d. (Istoria lui Claus şi a giganticei 
spălătorese). Circulă în poemele (mai ales) 
din următorul volum, 7 Poeme (1968), per-
sonaje ciudate, într-o derulare baladescă ce 
insinuează, oarecum în replică, anecdotica 
exotică de iz oriental a cerchiştilor sibieni, 
evocând universuri şi lumi fantasmagorice, 
pitoreşti, numai bune pentru o evadare din 
contextul imediat al realităţilor obtuze: 
„Pe vasul alb în care stăm de cart/ Să tre-
cem prin Caribde şi Bizerte,/ Avem mantile 
negre de brocart/ Şi conice tichii de fosfor 
verde// Gelatinos meleag cu crabi incluşi/ 
Tăiem, prea calmi în lunecare, pontul/ Şi 
fiecare ne vedem din uşi/ Cum mestecăm 
în iris orizontul.// În ochi ne joacă-n cio-
buri vineţii/ Vechi caldarâm de porturi 
plutitoare/ Şi gem odgoanele din prăvălii/ 
Cu marfă galbenă pentru vapoare.// Am 
cumpărat din ele plase noi/ Aidoma, ovale, 
de mătase/ Să prindem fluturii de noapte, 
goi,/ Din insule cu pajişti misterioase“ 
ş.a.m.d. (Destin cu fluturi).

E în totul aici o gesticulaţie vitală gro-
tescă, de carnaval baroc, desfăşurată în lu-
mini şi culori şocante, fără accente tragice 
însă căci viziunile poetice ale lui Leonid 
Dimov sunt edulcorate de plăcerea trăirilor 

voluptoase într-o existenţialitate artificială 
dar senină, chiar veselă uneori. Descripţiile 
abundente, cu enumerări detaliate de ele-
mente realiste dintr-o componentă peisa-
gistică (urbană în deosebi) naturalistă, pa-
rodică totuşi, au alura unor ample tablouri 
de epocă, pictate în tuşe opulente, în cen-
trul cărora se regăseşte autorul însuşi ca un 
regizor magician: „Duceam de mână fata 
cea goală cu tricorn/ Să fie – pradă dulce – 
mâncată de licorn./ Era spre dimineaţă, 
fântâna somnoroasă/ Suia însingurată un 
abur de mireasă./ Departe sta oraşul cu 
tritoni verzi sub dale/ Şi albe edificii în jur 
de catedrale./ Mugeau în zare trenuri, fu-
geau în ierbi lăcuste/ Se-mbrobonau cu ro-
uă potecile înguste,/ Iar eu cu podul palmei 
ştergeam slinos şi spân/ Pe chipul fetei la-
crimi, şi-o mângâiam pe sân./ Gândeam că 
va mânca-o şi-atunci de ce să n-o/ Răpun şi 
eu în iarbă, zglobiu şi rococo?“ (Vis cu li‑
corn). 

Rigoarea parnasienilor, în cultivarea 
formelor prozodice fixe, reverberează în 
sonete şi rondeluri cu o metaforică de-acum 
divergentă în ritualitatea contemplării, căci 
poetul introduce aici un soi de metafizică 
paradoxală a trăirilor obscure: „Ardea o 
lumânare aşezată/ Pe-o altă lumânare ce 
ardea/ Şi-n alba luminare ca de vată/ M-am 
aşezat, tot alb, deasupra mea.// Atunci a 
hohotit o mască lată,/ Căci, fără rost, pe-un 
cub de piatră grea,/ Ardea o lumânare aşe-
zată/ Pe-o altă lumânare ce ardea.// Eu am 
plutit spre bagdadii, deodată,/ Spre zeul 
zugrăvit, care privea/ Nepăsător, pe lada 
înstelată/ Din podul alb cum, făr-a fume-
ga,/ Ardea o lumânare aşezată“ (Rondelul 
lumânărilor). 

Melancolic şi evocator, Leonid Dimov 
dezvoltă în lirica sa diverse registre ale ima-
ginarului pur, mizând pe estetica formelor 
poetice în sine, versificând dezinvolt, 
într-un şuvoi năvalnic de cuvinte combina-
te spectaculos, factologii imaginare, pe di-
verse teme picareşti, amalgamate feeric 
pentru a produce astfel o lume labirintică 
insomniacă, prin care se mişcă stilizate si-
luete umane groteşti, dar şi fiinţe stranii 
descinse aparent din mitologii bizare („Ia-
tă-mă experimentând alchimii sub eşafod/ 
În retorte nevăzute cu scrobeală şi iod,/ 
Uitat sub cortul barbarilor, printre fete,/ 
Zmângălind feude noi la stânga de pecete,/ 
Zidit în turn cu numai călimara/ Ca să-nvii 
sub feştilă crângurile şi primăvara./ Iată-mă 
culegând sub capete-nfipte-n pari/ Iarba 
fiarelor pentru fugari…// Ci absolviţi-mă 
odată mai iute/ Să vin şi eu pe potecile 
voastre nevăzute“ – Vis cu spovedanie) totul 
într-o peisagistică demnă de penelul impre-
sioniştilor (foviştilor), imaginând călătorii 
mereu prin jungle fabuloase, pe mări ireale 
sau prin oraşe terifiante, metaforizând pâ-
nă la saturaţie stări emoţionale de un banal 
exultant dimpreună cu angoase obsesive 
produse de un derizoriu simbolic. E, fără 
îndoială, literatura cea mai lipsită de ade-
renţă la realităţile diurnului social, din care 
ţine cu orice preţ să evadeze. Şi reuşeşte 
impecabil, oferind soluţia onirică.

n
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urmare din pagina 3

În acest „Dosar“, reconstitui culisele – o parte dintre ele, sînt 
sigură că există şi altele, bănuite sau chiar nebănuite de mine – ale 
publicării Memoriului lui Blaga, în anul 1978, în revista Echinox. 
Documentele pe care le public sînt inedite şi provin din arhiva 
Doamnei Dorli Blaga, căreia îi mulţumesc afectuos. Mi le-a trimis 
în două scrisori recomandate, în toamna anului 2007, împreună 
cu propriul său punct de vedere asupra acestei întîmplări tipice 
pentru vechiul regim, întîmplare în derularea căreia a fost, din 
culise, implicată pînă peste cap.

Note
1 Conform Dicţionarului general al literaturii române, Beniuc a fost „secretar, 

prim-secretar şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor (1949-1965)“. În volumul Ilie 
Rad, Convorbiri cu Ion Brad, „din primăvară până-n toamnă“ (aprilie-octombrie 
2013), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, p. 183, citim că: „din iarna lui 1962, 
când Mihai Beniuc devenea, din prim-secretar, «Preşedintele» obştii noastre, în 
locul lui Mihail Sadoveanu“. Prin urmare, nu am putut stabili cu exactitate func-
ţia lui din anul 1959. 

2 Vezi Marta Petreu, „Blaga şi Cioran, via Pătrăşcanu-Beniuc“, în Filosofii paralele, 
Iaşi, Polirom, 2013.

3 Athanase Joja (1904-1972). Logician, profesor universitar, a ocupat numeroase 
funcţii politice; a fost vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri între 8 februarie 
1958 şi 20 martie 1961. În 1959, cînd Blaga a fost în audienţă la el, era şi pre-
şedintele Academiei Române. 

4 Instituţiile de partid şi de stat în regimul socialist real după model sovietic nu 
au funcţionat sincronizat şi unitar; în timp ce la nivel unei instituţii de partid se 
luau, să zicem, măsuri favorabile unui scriitor, alte instituţii de partid puteau să 
organizeze criticarea publică a acestuia, iar Securitatea putea să înceapă sau să îşi 
înteţească supravegherea respectivului. Probabil că această funcţionare concuren‑
tă a instituţiilor de partid şi de stat ţine de natura intenţionat-barocă a acestui 
aparat, pe de o parte, de lupta pentru putere pe care diverse grupuscule o duceau 
între ele, pe de altă parte; sau, pur şi simplu, de esenţa totalitarismului, care în 
toate ţările a avut structuri de conducere dublate sau triplate şi a funcţionat pe 
bază de sugestie a terorii. 

5 Vezi Dorin Tudoran, Nostalgii intacte, Bucureşti, Editura Eminescu, 1982, pp. 
120-121. Interviul a fost publicat iniţial în România literară, nr. 46, 17 nov. 
1977.

Dorli Blaga către Marta Petreu

19 octombrie 2007 
Dragă Marta, 
Am explicat, am transcris, am xerocopiat ce am găsit şi uitat în 

cursul anilor despre aventurile şi polemicile privind Memoriul.
Faci ce vrei cu ele, le pui în „cutia Blaga“ sau le publici. 
Vara asta m-a obosit.
Aprecierile foarte pozitive despre Kohn Hillel1 le-a făcut Petru 

Groza. Erau amîndoi nişte „Domni“. Ca şi copiii lui Groza.
O să-ţi spun odată la telefon cine era principalul „turbulent“ în 

lagărul de la Caracal2 (citat exact în memoriile lui Tudor). 
Zic şi eu ca Oliviu Gherman3 la telefon: pup şi pa.

      Dorli

Note
1 Dorli continua în scris o discuţie telefonică de-a noastră, despre Petru Groza. 

Kohn Hillel (1881-?) a fost un ideolog comunist cu influenţă asupra lui Petru 

Dosar alcătuit şi editat de Marta Petreu

Memoriul lui Blaga către 
C.C. al P.M.R. (1959)

şi culisele publicării lui în Echinox (1978) 

• Lucian Blaga
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Groza, care l-a cunoscut în 1931 (Cf. Dorin-Liviu Bîtfoi, Petru Groza, ultimul 
burghez. O biografie, Bucureşti, Editura Compania, 2004).

2 Lagăr de comunişti din timpul celui de al Doilea Război Mondial, în care au fost 
închişi mulţi intelectuali.

3 Oliviu Gherman, fizician, profesor, om politic, de o generaţie cu Dorli Blaga, i-a 
fost coleg la Fizică, la Cluj. 

Dorli Blaga

Reconstituirea unei polemici  
din documente de arhivă

În cele ce urmează este vorba despre Memoriul adresat de Lucian 
Blaga către C.C. al P.M.R., ca urmare a atacului lui Mihai Be-

niuc în capitolul din romanul Pe muche de cuţit, publicat de Zaha-
ria Stancu (director), în Gazeta literară, 1959, sub titlul „Marele 
Anonim“ („arătînd cu degetul direct spre Blaga“1). Şi de publica-
rea acestui Memoriu 18 ani mai tîrziu, în 1977/78, în două reviste. 
Memoriul NU a fost publicat de mine, ci sub o formă trunchiată 
de Pavel Ţugui (fost, pînă în 1960, şef adjunct de secţie cultură la 
C.C. şi dat afară, sub acuza obişnuită atunci de simpatizant legio-
nar), în revista Manuscriptum, şi anume în nr. 3 din 1977; o revis-
tă bună, a Muzeului Literaturii Române din Bucureşti, instituţie 
de nivel naţional, profilată pe publicarea de documente, în limita 
cenzurii desigur. Dar şi M. Zaciu a publicat, în Echinox, în 1978, 
acest Memoriu, pe care nu îl avea de la mine, ci din arhiva acade-
micianului Constantin Daicoviciu2, de altfel cumnat al meu. S-a 
ajuns la o polemică între Al. Oprea şi M. Zaciu.

Recent am găsit în „Arhiva Blaga“, aceea de la mine de acasă 
(cea mai mare parte fiind între timp în instituţii publice cu acces 
pentru cercetare), nişte documente ale acestei polemici, cel mai 
interesant fiind un manuscris al meu, în creion (5 pagini, format 
A 4) în care luam poziţie faţă de această polemică, precum şi o 
„Notă“ a lui Al. Oprea către România literară, chiar originalul din 
redacţie, şi o scrisoare „urgentă“ (aşa scrie pe plic!) a lui Ivaşcu 
către mine, în care cere politicos lămuriri.

Transcriu propriul meu text şi xerocopiez celelalte două docu-
mente. Manuscrisul meu a fost, cel mai probabil, o scrisoare adre-
sată lui Al. Oprea. Textul începe direct, fără adresant, paginile 
sunt numerotate de la 1 la 5. Scrisul e clar şi ordonat, conţinutul a 
fost o surpriză pentru mine. Uitasem episodul. Dactilogramă nu 
am găsit, atunci eu scriam de mînă, textul definitiv cu stiloul. 
Alături de manuscris este revista Manuscriptum, nr. 3, 1977. 

Trebuie să menţionez că, pînă în 1977, apăruseră două antolo-
gii de Poezii îngrijite de G. Ivaşcu (grupate în ciclurile impuse de 
editură şi care cu greu au putut fi scoase mai apoi din conştiinţa 
publică), Hronicul, din care cenzura a eliminat cîteva pasaje, de 
exemplu vizita la Regina Maria, numele Veturiei Goga (verişoara 
lui Blaga), şi puţine lucrări de filosofie (ultimele cursuri).

Am început să editez singură în 1968, integral Zări şi etape, 
numai cu prefaţa lui Blaga; Izvoade (maltratat de cenzură, de 
exemplu un nume interzis era şi Andrei Şaguna. Ediţia completă a 
apărut la Editura Humanitas). În 1972/74, am început să public 
„ediţia de autor“, conformă cu „Testamentul editorial“ al lui Blaga. 
Cu multe peripeţii şi beţe-n roate. Pînă în 1977 apăruseră doar 
Poeziile şi Teatrul. Din volumele de Poezii, editura mi-a scos „note-
le“, adică fişele cu variantele (se află acum la B.C.U. Lucian Blaga 
la Cluj), asta probabil ca să nu-mi acorde „stabilire de text“, cu 
toate că originalele erau la mine! Iar eu mă luptam cu redactorii în 
legătură cu redactarea corectă a referinţelor bibliografice şi a bibli-
ografiilor, după standardele impuse de ISO, agenţia ONU pentru 
standardizare, la a căror versiune românească lucrasem chiar eu, la 
serviciu. Sunt şi acum autori cari se joacă cu citatele de nu mai ştii 
ce, cui, aparţine într-un text.

Despre „roman“, adică despre Luntrea lui Caron, nici nu se 
putea vorbi, nici în şoaptă, atunci!

*

Repet: Lucian Blaga nu s-a întîlnit niciodată personal cu Pavel 
Ţugui pentru a-i înmîna un „tulburător jurnal autobiografic“3. 

În urma Memoriului predat la sfîrşitul anului 1959, în aprilie 1960 
George Ivaşcu a fost trimis la Cluj să discute cu Lucian Blaga. Lui 
Blaga i-a făcut o impresie foarte bună. Ivaşcu era un extrem de 
talentat ziarist şi ştia să comunice cu oamenii. Aşa se face că în 29 
aprilie 1960 a apărut în Contemporanul primul articol4 al lui Blaga 
(despre traduceri), reprodus în Scînteia în 30 aprilie şi felicitările 
telefonice de la C.C. Atunci, Ţugui nu mai lucra la C.C.5

Interesant este că eu, personal, am fost pusă sub urmărire di-
rectă de ministrul Hollinger6 în ziua de 1 aprilie 1960, cu reveniri 
telefonice în iunie 1960, de urgentare a raportului. N-avea răbda-
re! Dar de fapt mă urmărise deja celebrul Pantiuşa7, din septembrie 
1958, cînd eu eram casnică şi gravidă cu Tudorel. Dar eu încă nu 
mi-am văzut propriul dosar! Ceea ce menţionez sînt copii ale ra-
poartelor despre mine inserate în dosarele altora.

*

În china, dacă ţi se face o urare de bine, ţi se spune: Să nu ai 
parte de istorie! Cred că noi am avut suficient parte!

Note
1 Parafrază după o formulare a lui Blaga din Memoriul său: „fiind oarecum arătat 

cu degetul“. 
2 Constantin Daicoviciu (1898-1973), istoriograf, profesor, rector al Universităţii 

Babeş-Bolyai, academician. Specialist în istoria antică. În timpul totalitarismului 
socialist, a îndeplinit diverse funcţii politice, poziţie din care a încercat să îl ajute 
pe Blaga, al cărui prieten apropiat a fost. 

3 Formula lui Pavel Ţugui din Manuscriptum despre fragmentele publicate.
4 Lucian Blaga, „Probleme şi perspective literare“, în Contemporanul, nr. 18, 29 

apr. 1960; preluat în Scînteia, 30 aprilie 1960. În volumul Dorli Blaga, Tatăl 
meu, Lucian Blaga, Cluj, Editura Biblioteca Apostrof, 2004, în capitolul „Întu-
necarea. Ultimii ani de viaţă“, fiica scriitorului narează, de asemenea, episodul: 
„În primele zile ale lui aprilie 1960 primesc un telefon de la Cluj, de la Tata, care 
îmi relatează că a avut două-trei discuţii mai lungi cu George Ivaşcu, care i-a 
făcut o impre sie extrem de bună. În urma acestor discuţii, a acceptat să publice 
un articol în Contemporanul şi mă ruga să-i telefonez în acest sens lui Ivaşcu. Nu 
îl cunoşteam decât din povestirile lui Tudor, dar i-am îndeplinit, Tatălui meu, 
dorinţa. Articolul a apărut în Contemporanul, în 29 aprilie 1960, şi a fost repro-
dus în Scînteia din 30 aprilie. Din câte mi-a spus Tata, el a fost felicitat de Dej, 
prin Comitetul de Partid-Cluj“. Era un semn că regimul socialist real începe să îl 
accepte pe Blaga, cu o parte a operei lui, ca existent în cultura română. La fel, era 
semnalul că Blaga însuşi, asemeni altor scriitori din generaţia lui sau mai vîrst-
nici, ale căror opere fuseseră parţial repuse în circulaţie iar ei reprimiţi în Acade-
mie, recunoaşte existenţa regimului socialist şi este dispus să îşi publice operele. 

5 De fapt, mai era, ca şef la Secţia de Ştiinţă şi Cultură a C.C. al P.M.R.; a fost des-
tituit în 29 septembrie 1960, sub pretextul că ar fi fost, ca elev, legionar; de fapt, 
a fost victima fugii în străinătate a scriitorului Petru Dumitriu. 

6 Isidor Hollinger (Holinger, Holingher) (1920-1985), colonel de Securitate, şeful 
Direcţiei 2 Contraspionaj, pe vremea ministrului de Interne Alexandru Drăghici; 
http://www.cnsas.ro/, cons. în 25 aprilie 2020; Marius Oprea, Şase feluri de a 
muri, prefaţă de Zoe Petre, Iaşi, Editura Polirom, 2009, p. 124. 

7 Pantiuşa, adică Gheorghe Pintilie (1902-1985), activist comunist, general de Se-
curitate, a condus Direcţia Generală a Securităţii Poporului între anii 1948-1963.
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Dorli Blaga  
către Marta Petreu

2 noiembrie 2007
Dragă Marta,

m-am aruncat din nou în „arhive“ (se pare că acesta e destinul 
meu) şi am mai găsit două scrisori ale lui Zaciu, să le arunci în 
„cutia Blaga“ (am şi eu cutii, pe arhive!).

În prima îmi solicită Memoriul, iar în a doua îmi mulţumeşte 
că „i-am împrumutat“ textul. Adevărul este că l-am autorizat pe 
Hadrian Daicoviciu1 să-i dea pe cel din arhiva tatălui său. „Autori-
zarea“ s-a produs aici în casă, Hadrian fiind în vizită la noi. 

Alte lucruri mai drăguţe, de „arhivă“: Aici la teatrul „Odeon“ 
se va juca „Emilia Gallotti“ de Lessing în traducerea lui Blaga. 
Umblînd într-un pachet de scrisori ale Corneliei2 din anii ’20 gă-
sesc un afiş anunţînd, la Viena, premiera (la un teatru mai popu-
lar) cu „Emilia Gallotti“, în 13 mai 1918. O să-l folosim cumva la 
teatru. Nu-i drăguţ?3 Au trecut 90 de ani! Pe dosul afişului reper-
toriul acelui teatru, pe patru stagiuni, începînd cu 1912/1913. 
Autori foarte cunoscuţi. Pup şi pa. 
      Dorli. 

Note
1 Hadrian Daicoviciu (1932-1984), istoriograf, fiul lui Constantin Daicoviciu. 

Profesor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, specialist în antichitatea dacică, 
despre care a scris numeroase cărţi. 

2 Cornelia Blaga, n. Brediceanu (1897-1983), mama lui Dorli Blaga.
3 Da, e înduioşător, zîmbesc şi eu cu Dorli, ca ea să descopere, la aproape 90 de 

ani la de la întîmplare, că în 13 mai 1918 Cornelia şi Lucian, părinţii ei, au fost 
împreună la teatru, la Viena, la piesa lui Lessing; piesă pe care ulterior Blaga o 
va traduce. 

1977. Manuscriptum publică  
un aşa‑zis „jurnal“ al lui Blaga

În nuMărul 3/1977 al revistei Manuscriptum a Muzeului Litera-
turii Române (condus de directorul Al. Oprea, care era şi redac-

torul-şef al revistei), este publicat un text ciudat, cu titlul redacţio-
nal Pro domo/Fragmente autobiografice, autor Lucian Blaga. Textul 
este publicat de Pavel Ţugui, care îl numeşte fragmente dintr-un 
„tulburător jurnal autobiografic“ al lui Blaga, pe care, spune el, 
scriitorul i l-a „încredinţat“ în septembrie 1959, cu ocazia unei 
întîlniri. Textul publicat nu conţine numele lui Beniuc, ca şi cum 
editorii (adică revista gazdă şi Pavel Ţugui, care publică şi comen-
tează falsificat fragmentele) ar fi vrut, poate de frică, poate din alte 
motive, să-l protejeze pe Beniuc, dar, în acelaşi timp, ar fi murit de 
pofta de-a publica un Blaga-inedit. 

Citind textul din Manuscriptum, Dorli Blaga l-a adnotat cu 
creionul, direct pe paginile revistei. Iată transcrierea însemnărilor 
Dnei Dorli Blaga, făcută de ea însăşi.

Dorli Blaga comentează paginile  
din Manuscriptum

Comentariile mele de atunci, pe revista Manuscriptum, pe 
marginea prezentării semnate de P. Ţugui a unor fragmente 

din Memoriu. 

„Pe p. 80:
Atunci (adică în 1959, căci Ţugui scrie în 1977 despre politica par-
tidului din 1959) altă atitudine. Tertulian şi poate şi V. sînt puşi să 
cerceteze toate operele lui [Blaga] ca să dovedească contrariul (adică 
ceea ce s-a dovedit prin dosarele de Securitate ale lui Blaga, după 30 
de ani – paranteză 2007).
S-a întîlnit [Blaga] în 1956 cu Miron Constantinescu1, după eveni-
mentele din Ungaria şi propunerea la premiul Nobel; pe Miron Con-
stantinescu l-au însoţit Constanţa Crăciun2, Iánoş Fazekas3, care ne-a 
şi povestit, mie şi lui Tudor, această întîlnire, la noi acasă, după ce a 
fost debarcat de Ceauşescu, poate [Ion] Vinţe4, dar Ţugui5 n-a fost 
amintit că ar fi participat.
Eu nu ştiu să îl fi întîlnit Blaga pe Ţugui vreodată (oricum, nu i-a 
încredinţat nici un text).
Fragmentele nu sînt în succesiune în care apar în Memoriu. Este elimi‑
nat tot ce se referă la cartea lui Beniuc, Pe muche de cuţit, cuprinzînd 
capitolul „Marele Anonim“ apărut în 1959 (15 ani de la Eliberare! 
Aniversare C.C.!).
p. 82, nota de subsol: Aici este vorba de fragm. de roman „Marele 
Anonim“ publicat de Beniuc în Gazeta lit.

p. 84, nota de subsol: Textul scrisorii de demisie a lui Blaga din „As-
tra“, Sibiu, 19426.“

Note
1 Miron Constantinescu (1917-1974), sociolog, demnitar comunist, membru ti-

tular al Academiei, a îndeplinit multe şi importante funcţii politice; în 1956, era 
membru în Biroul politic al P.M.R. 

2 Constanţa Crăciun (1914-2002), licenţiată în litere şi filosofie, demnitar comu-
nist, în 1956 membru al C.C. al P.M.R. şi ministru al Culturii. Căsătorită cu 
Ion Vinţe.

3 Iánoş Fazekas (1926-2004), demnitar comunist, în 1956 membru al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R. A căzut în dizgraţie după 1980. 

4 Ion Vinţe (1910-1996), demnitar comunist, în 1956 era membru al C.C. al 
P.M.R.

5 Vezi în contrareplică Pavel Ţugui, Amurgul demiurgilor. Arghezi, Blaga, Călinescu 
(Dosare literare), Bucureşti, Editura Floarea Darurilor, 1998. 

6 Blaga era membru al „Astrei“, celebra asociaţie de cultură transilvăneană. Şi-a dat 
demisia în toamna anului 1942, ca urmare a faptului că revista Transilvania, care 
era organul de presă al „Astrei“, s-a desolidarizat de recenzia favorabilă pe care 
Radu Stanca a scris-o despre volumul Religie şi spirit al lui Blaga, publicînd-o 
chiar în Transilvania. Desolidarizarea „Astrei“ de textul lui Radu Stanca (prin-
tr-un comunicat) s-a făcut la cererea Mitropoliei Ortodoxe sibiene. Jignit de dic-
tatura teologilor şi totodată solidar cu Radu Stanca, Blaga şi-a dat demisia din 
„Astra“ printr-o scrisoare publică, apărută în Ţara, în data de 2 septembrie 1942. 
În Memoriul său adresat C.C. în 1959, Blaga rezumă succint episodul: „Cînd, 
în toamna anului 1942 revista «Transilvania» (revista Astrei) publica o recenzie 
favorabilă despre cartea mea «Religie şi spirit» s-a întîmplat un mic, dar foarte 
semnificativ accident. A doua zi după apariţia recenziei s-a cerut din partea Mi-
tropoliei ca redacţia «Transilvaniei» să se desolidarizeze de recenzia favorabilă, 
ce s-a publicat, căci altfel reprezentanţii bisericii îşi dau demisia din «Astra». 
În următorul număr al revistei redacţia publica într-adevăr o notă, prin care se 
desolidariza de recenzia în chestiune. Din această cauză cîteva zile mai apoi am 
publicat într-un ziar ce apărea atunci la Sibiu o scrisoare deschisă către preşe-
dintele de atunci al «Astrei», profesorul Iuliu Moldovan, o scrisoare prin care 
eu însumi îmi dau demisia din Asociaţiunea pentru cultura lit. pop. român, pe 
motiv că în cadrul acestei Asociaţii nu se respectă libertatea de gîndire, condiţie 
în care vedeam premisa oricărei culturi“. Vezi Marta Petreu, Domni şi Doamne, 
Iaşi, Polirom, 2020, pp. 163-165; Ion Vartic, „Adevărul despre Blaga şi Radu 
Stanca“, în Apostrof, anul XXXI, nr. 4, apr. 2020. 

Intră în scenă Mircea zaciu

După apariţia revistei Manuscriptum, Mircea Zaciu semnalea-
ză, în revista România literară (20 aprilie 1978), în articolul 

Cîteva probleme, diverse chestiuni pe care le ridică publicarea docu-
mentelor inedite, dând ca exemplu publicarea defectuoasă a unor 
inedite de Blaga. Unul dintre cazurile semnalate este chiar „jurna-
lul“ publicat de Pavel Ţugui în Manuscriptum; Zaciu e de părere că 
fragmentele cu pricina, aflate într-o ordine nefirească (ceea ce îl 
pune pe Blaga într-o lumină proastă) nu pot fi dintr-un jurnal şi 

că, prin felul cum au fost amestecate, „deturnează sensul, finalita-
tea şi esenţa documentului“ din care au fost extrase. El se îndoieşte 
că Blaga i-ar fi încredinţat lui Ţugui, aşa, hodoronc-tronc, un „jur-
nal autobiografic“. Apoi lansează presupunerea despre adevărata 
origine a fragmentelor blagiene: „În interviul acordat de Mihai 
Beniuc lui Dorin Tudoran1 (Cf. România literară, nr. 46, 17 nov. 
1977), «misterul» pretinsului «jurnal autobiografic» se dezleagă 
fără echivoc: Blaga, evocă autorul Cîntecelor de pierzanie, înaintase 
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«un memoriu», dorind să demonstreze că în romanul Pe muche de 
cuţit i s-au atribuit «idei şi vorbe care nu erau ale lui», şi alte lucruri 
legate de nedreptele acuze ce i s-au adus în epocă“.

Din acest moment, în lumea literară a început vrajba pe faţă, 
conflictul între „oficiali“ şi Mircea Zaciu. Directorul revistei 
Manuscriptum, Al. Oprea, i-a replicat lui Zaciu în 4 mai 1978; 
Mircea Zaciu a răspuns în 11 mai 1978; Al. Oprea a revenit în 18 
mai 1978. Polemica a fost purtată în România literară. Printr-o 
întorsătură de situaţie tipică regimului socialist, în care nu se 
putea scrie pe şleau după ce Zaciu ceruse proba că ar fi vorba 
despre un „jurnal“, Al. Oprea l-a somat pe Zaciu să producă el 
dovada că ar fi vorba despre Memoriul lui Blaga. 

Pentru a putea să-i răspundă lui Al. Oprea, Zaciu i s-a adresat 
Dnei Dorli Blaga.

Notă
1 Un interviu cu totul excepţional, căci intervievatorul i-a pus lui Beniuc cele mai 

pertinente şi incomode întrebări.Vezi p. 13, nota 5. 

Mircea zaciu  
către Dorli Blaga 

Cluj, 8 iunie 1978
Mult stimată Doamnă Dorli,
Am ezitat mult să vă scriu aceste rînduri, dar în cele din urmă 

mi-am zis că totuşi trebuie să încerc a vi le adresa. Prin buna şi 
generoasa Profesoară, Zoe Bugnariu, am încercat să vă rog, cu mai 
mult timp înainte, a-mi întinde o mînă de ajutor în polemica peni-
bilă cu Al. Oprea, care se erijează de fapt în avocatul lui P. Ţugui 
şi din care – aşa cum aţi putut observa în „ultimul răspuns“ dat de 
directorul revistei Manuscriptum, am ieşit deocamdată „bătut“. În 
urma primei mele rugăminţi, poate nu tocmai limpede formulate, 
m-am trezit din partea Dvs. cu un refuz. Era poate o îndrăzneală 
prea mare să vă cer să interveniţi şi Dvs. în polemică, prin cîteva 
rînduri care ar fi dezminţit caracterul de „jurnal intim“ al pagini-
lor de Memoriu, publicate truncheat şi deformat de Al. Oprea şi 
Ţugui. Ulterior, mi s-a spus că aţi consultat întregul material şi că 
opinia Dvs. s-ar fi modificat într-un sens ce-mi poate deveni favo-
rabil. Atunci m-am gîndit să vă scriu, deşi, repet, îmi vine oarecum 
greu, pentru a nu vă sugera că aş face-o şi în virtutea faptului că 
am depus oarecari eforturi pentru a edita – în condiţii nu tocmai 
uşoare, la Dacia – în colecţia ce o conduc („Restituiri“) două din 
postumele Poetului1. Lucru care mă onorează şi mă bucură că am 
reuşit să-l realizez. Dacă acum – într-un fel poate intempestiv – am 
ţinut să intervin pentru apărarea memoriei Poetului, am făcut-o şi 
pentru apărarea respectului de principiu a documentului literar şi 
a adevărului istoric. M-am trezit însă pus la colţ cu brutalitate, 
pentru că nu pot furniza argumentul material. Am cerut revistei 
Manuscriptum să reproducă măcar prima filă a aşa-zisului „jurnal 
autobiografic“ [sic!], dar Al. Oprea mă somează el pe mine să pro-
duc proba că ar fi vorba de un memoriu şi nu de „jurnal“. Desigur, 
eu nu pot replica amintindu-i că în chiar biroul său, cu un an în 
urmă, m-a anunţat victorios că va publica Memoriul lui Lucian 
Blaga şi, întrebat de mine cum va proceda, a rîs superior: „Am eu 
o soluţie!“. Acum, evident, ar nega că o atare discuţie ar fi avut 
loc, deşi era de faţă un martor. Dar martori aş avea şi aici, în Cluj: 
trei persoane, cărora Poetul le-a citit illo tempore Memoriul, ar fi 
gata să depună mărturie publică asupra adevăratului caracter al 
fragmentelor arbitrar publicate de Manuscriptum. Însă nici o atare 
procedură n-ar convinge şi n-ar fi socotită concludentă. Deci, eu 
n-aş putea cîştiga această polemică – implicit apărînd memoria 
Poetului – decît dacă mi s-ar pune la dispoziţie textul Memoriului. 
Ţugui îl are, l-a avut sub ochi şi Oprea. Numai Dvs. însă m-aţi 
putea sprijini, cu textul din arhiva Poetului, iar eu vă propun – 
îndrăznesc adică acest lucru – două variante: 1) dacă aţi fi de acord, 
pentru restabilirea completă a adevărului, să public textul autentic, 
pe care ar urma să mi-l împrumutaţi pentru a face o copie legali-
zată; o revistă din Cluj e dispusă oricînd să publice integral textul. 
Un foarte sumar comentariu al meu ar constitui un răspuns lapidar 
la somaţia lui Al. Oprea de a produce „proba“ că e vorba de un 
memoriu şi nu de un „jurnal“. Numele Dvs. ar fi total scos din 
cauză (după dorinţa Dvs. însă, el ar putea fi invocat numai pentru 
a vă mulţumi că mi-aţi pus la dispoziţie, din arhiva familiei, acel 
text). 2) dacă Dvs. consideraţi inoportună publicarea textului au-
tentic, soluţia secventă ar fi să-mi împrumutaţi totuşi textul pentru 
consultare; eu ar urma să-l descriu şi să-l rezum, indicînd şi omisi-
unile şi deformările din Manuscriptum în raport cu originalul. 

Pentru elucidarea completă a lucrurilor controversate, aş putea 
da eventual o filă-facsimil pentru „probă“. În acest mod polemica 
s-ar încheia cu un cîştig de cauză al adevărului şi incidentul ar fi 
închis. 

Altfel, cititorul neavertizat rămîne încă cu impresia că de fapt 
– chiar dacă nu l-a reprodus integral, cum şi arată – revista a publi-
cat totuşi un „jurnal“ încredinţat de Poet lui P. Ţugui şi că opinia 
mea că ar fi vorba de textul celebrului Memoriu e fie falsă, fie o 
simplă supoziţie atîta timp cît nu am proba materială, textul auten-
tic, în mînă. 

Vă repet rugămintea fierbinte de a mă susţine în această pro-
blemă care (nu vreau să neg) pune şi prestigiul meu în joc; totoda-
tă, sper din inimă să aveţi încredere că documentul vă va fi resti-
tuit în cel mai scurt timp, urmînd ca Dvs. singură să decideţi care 
din cele două procedări propuse mai sus o găsiţi mai potrivită. În 
ambele [soluţii] alternative, repet, numele Dvs., dacă decideţi aşa, 
va fi complet scos din cauză. 

Hadrian ar putea să-mi aducă textul şi cum eu voi veni la Bu-
cureşti în ultima decadă a acestei luni, vi l-aş înapoia personal. 
Dacă pînă atunci Hadrian mai merge în capitală, vi l-aş restitui şi 
mai repede, prin el. 

În aşteptarea unei decizii din partea Dvs., vă rog să primiţi 
asigurarea recunoştinţei şi stimei mele,

     Mircea Zaciu

Notă
1 Este vorba despre volumele Ceasornicul de nisip, ediţie de Mircea Popa, 1973 şi 

Elanul insulei, aforisme şi însemnări, ediţie de Dorli Blaga şi George Gană, 1977. 

„L‑am autorizat pe haDrian Daicoviciu  
să‑i dea textul“ 

Scrisoarea lui Zaciu către Dorli a fost scrisă în 8 iunie 1978. 
După cum rezultă din ceea ce mi-a povestit Dorli, precum şi 

din scrisoarea domniei-sale despre această tevatură cu Memoriul 
grosolan falsificat de Pavel Ţugui în Manuscriptum, în acest mo-
ment a apărut în scenă Hadrian Daicoviciu. Cum spune Dorli în 
scrisoarea din 2 noiembrie 2007 către mine: „Adevărul este că 
l-am autorizat pe Hadrian Daicoviciu să-i dea pe cel din arhiva 
tatălui său. «Autorizarea» s-a produs aici în casă, Hadrian fiind în 
vizită la noi“. 

Cunoscîndu-l pe Zaciu, ştiind ce diplomat putea fi şi, totodată, 
ce bun prieten era cu profesorul Hadrian Daicoviciu, sînt sigură că 
prezenţa acestuia din urmă în casa lui Dorli şi Tudor Bugnariu nu 
era deloc întîmplătoare, ci se datora şi lui Zaciu, care trebuie să-l fi 
rugat pe prietenul său să-i dea o mînă de ajutor. 

„I‑am dat Memoriul lui haDrian,  
«Dă‑i‑l lui zaciu, să îl publice!»“

Vreme de decenii, Dorli Blaga şi Mircea Zaciu au susţinut la 
unison că Memoriul provine din arhiva Daicoviciu. Ceea ce 

este adevărat, cu nuanţa că Memoriul a ajuns într-adevăr să treacă 
şi prin arhiva familiei Daicoviciu, după ce Dorli i l-a dat lui Hadri‑
an Daicoviciu anume pentru ca acesta să i-l înmîneze lui Zaciu. 

În 17 aprilie 2020, aflînd cu ce anume mă ocup, Dorli mi-a 
spus cu voioşie: „A fost Hadrian la noi, şi i-am dat Memoriul. Eu 
aveam două. Eu nu puteam să fiu amestecată, mă temeam că mă 
stric cu Muzeul, şi n-o să mai conserve manuscrisele lui Blaga. Şi 
atunci, după scrisoarea lui Zaciu, i-am dat un exemplar lui Hadri-
an, «Dă-i-l lui Zaciu, să îl publice. Îi spui că l-ai găsit în arhiva lui 
Constantin, îi spui că e din arhiva tatălui tău. Îl pui şi tu în arhiva 
tatălui tău, şi-atunci ce-i spui este adevărat.»“. 

Zaciu a intuit adevărata arhivă de unde a fost scos documentul, 
căci, în polemica (lungă şi sterilă) cu Al. Oprea care a urmat, scrie 
la un moment-dat: „doamna Dorli Blaga [...] îmi oferise dreptul de 
a publica textul integral al Memoriului, a cărui copie a ajuns în 
arhiva C. Daicoviciu tot prin bunăvoinţa «familiei poetului», aceeaşi 
care confirma şi autenticitatea/ conformitatea cu originalul [predat la 
C.C.]“ [sublinierea îmi aparţine, M.P.].

În legătură cu Dorli, exista în lumea intelectuală o enormă aştep-
tare ca ea să intervină în polemica Zaciu-Al. Oprea şi să tranşeze de-
finitiv lucrurile. Căci se ştia despre existenţa acestui text al lui Blaga, şi 
nu numai din interviul dat de Beniuc lui Dorin Tudoran (1977), ci 
pur şi simplu pentru că alte copii ale textului se aflau în circulaţie, 
George Ivaşcu avea se pare un exemplar, la fel unele reviste. 
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Faptul că Doamna Dorli Blaga a autorizat publicarea Memo‑
riului şi, după cum aflăm acum, chiar l-a furnizat din propria sa 
arhivă, cu o acoperire de faţadă foarte plauzibilă, ea însăşi menţi-
nîndu-se în continuare în umbră, a dus pînă la urmă la clarificarea 
situaţiei. A făcut exact ceea ce trebuia. Ceea ce era necesar să facă. 

În această fază a polemicii, totul s-a întîmplat cu repeziciune. 
Dacă prima scrisoare a lui Zaciu către Dorli e din 8 iunie, în 15 
iunie el avea Memoriul şi-i scria din nou Dnei Dorli Blaga, să-i 
mulţumească şi, de asemenea, să-i ceară cîteva desluşiri:

Mircea zaciu  
către Dorli Blaga

Cluj, 15 iunie 1978
Mult stimată Doamnă Dorli,
Nu pot să vă exprim îndeajuns bucuria ce mi-aţi făcut-o ac-

ceptînd să-mi împrumutaţi copia textului Părintelui Dvs.. În 
aşa-zisa polemică cu Al. Oprea mă aflam într-un unghi mort, ne-
putînd „proba“, cum mă somează, ceea ce ştiam de fapt prin sim-
plă deducţie. Acum, avînd documentul, voi putea răspunde cum 
se cuvine, fără a degenera în răfuială, dar limpezind lucrurile în 
spiritul adevărului. 

Conform dorinţei Dvs. şi aşa cum vă promisesem de altfel din 
capul locului, numele Dvs. nu va fi amestecat în nici un fel în răs-
punsul meu.

Mai rămîn totuşi două lucruri mici de lămurit şi vă rog să-mi 
permiteţi a stărui asupra lor: 1) textul se termină brusc, fără nici o 
formulă de încheiere uzitată, ori altă frază care să arate că el se 
termină în adevăr acolo: foaia e albă în continuare şi abia pe fila 
secventă apare o listă pe care Poetul o dă, spre argumentare, cu 
titlurile unor articole ale sale despre cultura rusă. Nu lipseşte ni-
mic din acest final puţin ciudat? După fraza ultimă venea semnă-
tura, ori ea continua cu lista amintită şi abia apoi se află semnătu-
ra Poetului? 2) îndrăznesc prea mult dacă vă întreb dacă păstraţi 
originalul documentului, adică o formă manuscrisă, un concept 
după care s-a bătut la maşină şi textul trimis de Poet forurilor? 
Dacă da, aş putea îndrăzni să vă rog să-mi daţi o fotocopie sau o 
xerografie a primei file?

Nu vreau să vă inoportunez mai mult şi nici nu am pretenţia 
să-mi răspundeţi în scris, ştiind cît de ocupată sînteţi. Dacă, vor-
bind cu Profesoara mea, Zoe Bugnariu, la telefon, îi puteţi da 
Domniei sale cele două răspunsuri, vă rămîn profund îndatorat. 

Oricum, vă rog să primiţi încă o dată cele mai sincere mulţu-
miri pentru sprijinul acordat şi vă asigur de întreaga şi profunda 
mea stimă, 

al Dvs., 
     Mircea Zaciu

Memoriul apare în Echinox

Mircea Zaciu a publicat Memoriul aşa cum se cuvenea, inte-
gral, în revista studenţească Echinox, anul X, nr. 6-7, 1978, 

stîrnind senzaţie în lumea intelectuală din România – îmi amin-
tesc şi-acum, după 42 de ani, cererile cunoştinţelor mele de-atunci 
din Bucureşti să le trimit revista. Pentru ca lucrurile să fie clare, 
Mircea Zaciu a anunţat, în România literară (nr. 36, 1978) publi-
carea adevăratului text al lui Blaga, iar ca să-l oblige pe Al. Oprea 
să ia act de apariţia lui, i s-a adresat direct: „Istoricului literar Al. 
Oprea îi răspundem deci că... ultimul răspuns îl au totuşi docu-
mentele, nu jocul cu foarfeca şi nici cel cu vorbele“. Credea că pune 
punct, în mod victorios, polemicii pe care o purtase atît pentru 

onoarea lui Blaga, cît şi pentru restabilirea propriului său prestigiu 
de istoric literar, pus de Al. Oprea sub semnul îndoielii. 

S-a înşelat. Cu spatele apărat de cine ştie care dintre instituţi-
ile regimului, Al. Oprea a trimis, fulgerător, încă o replică, iro-
nică şi avocăţească, la România literară. El l-a pus la punct pe 
Zaciu încă o dată, contestînd faptul că Memoriul publicat în 
Echinox ar fi identic cu originalul-manuscris din arhiva familiei. 
Se baza pentru asta pe o mai veche discuţie telefonică cu Dorli 
– în care aceasta i-a spus că există Memoriul dactilografiat şi de 
asemenea două ciorne scrise de mîna lui Blaga –, pe care a distor-
sionat-o cum a vrut: interpretînd ad litteram cuvîntul „manus-
cris“ drept scris de mînă (nu şi dactilogramă), Al. Oprea a perse-
verat într-o gîlceavă fastidioasă.
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ion vartic: 
Lovitură de presă la Echinox

De‑a lungul istoriei sale, Echinox-ul a dat măcar trei lovituri de 
presă. Prima, chiar în numărul său 1 absolut, cînd a publicat, 

în decembrie 1968, traducerea, machetată foarte vizibil, a unui 
text al lui Heidegger. Apariţia lui „Haidălberg ăsta“ – cum îi zicea, 
excedat, un înalt activist de partid clujean – a produs un scandal 
ideologic care a dus la înlocuirea imediată a redactorului-şef, stu-
dentul Eugen Uricaru. Las deocamdată deoparte felul în care a 
fost publicat Memoriul lui Blaga cu prezentarea lui Mircea Zaciu şi 
o să mă refer, pe scurt, la a treia lovitură de presă: publicarea, în 
nr. 1-2-3 din 1981, a unui dosar despre filmul aflat în lucru De ce 
trag clopotele, Mitică? al lui Lucian Pintilie, cuprinzînd scenariul şi 
un reportaj fotografic de la repetiţii; a trebuit să renunţăm la inter-
viul dat de regizor, pentru că, fiind obligaţi să prezentăm paginile 
la Comitetul Judeţean al P.C.R., textul fusese ciopîrţit, din laşita-
te, de un activist, de altfel prozator local. Apariţia întîrziată a nu-
mărului triplu din Echinox cu dosarul (chiar dacă mutilat, căci fără 
interviul lui Pintilie) al filmului De ce trag clopotele, Mitică? s-a su-
prapus cu confiscarea şi depunerea întregului material al filmului 
lui Pintilie la Casa Scînteii. 

Lovitura mediană de presă, dată prin publicarea de către Mir-
cea Zaciu în Echinox a Memoriului lui Blaga, a fost favorizată de 
perioada neclară ce a urmat după desfiinţarea ca instituţie pro-
priu-zisă a Cenzurii. Decretul de desfiinţare a Comitetului pentru 
Presă şi Tipărituri, sub a cărui acoperire instituţională funcţiona 
Cenzura, a fost dat în 26 decembrie 1977. A urmat o perioadă 
cînd conducerea unei reviste putea într-adevăr să decidă, indepen-
dent, dacă avea cît de cît curaj, publicarea unui text care nu era pe 
placul regimului. 

Îmi amintesc reacţia lui Zaciu atunci cînd au apărut fragmen-
tele în Manuscriptum. Eram la el, cu tot grupul, Ion Pop, Marian 
Papahagi. „E un fals!“, exclama Profesorul, „E un fals, astea sînt 
fragmente din Memoriu!“ A reacţionat de altfel şi public, iar Al. 
Oprea i-a replicat, mult prea sigur pe el, în bătaie de joc, à la Tra-
hanache: „Stimabile... docomentul“! Cred că Al. Oprea răspundea 
atît de arogant, atît de sigur pe sine, neimaginîndu-şi că Profesorul 
poate şi să ajungă în posesia textului integral, şi să aibă la dispozi-
ţie o revistă care să-l publice. Cu atît mai mult cu cît se ştia că 
Mihai Beniuc e în stare să reacţioneze foarte violent, cu reclamaţii 
la cel mai înalt nivel al partidului. Totodată, Al. Oprea îl subestima 
pe Profesor în privinţa relaţiilor sale personale, ramificate în toate 
mediile. 

Mircea Zaciu s-a agitat ceva timp pînă a reuşit, prin extraordi-
narele lui relaţii, prin puterea lui persuasivă, să obţină o copie a 
Memoriului. Ne-a spus, sec, că e de la Hadrian Daicoviciu. Şi ne-a 
mai întrebat o dată, formal, fireşte, dacă avem curajul să-l publi-
căm în Echinox. Totul s-a petrecut în cea mai perfectă clandestini-
tate, ca să nu intervină vreun factor neprevăzut care să zădărni-
cească publicarea. Noi ştiam că sîntem supravegheaţi de Securitate, 
chiar secretarul de partid pe Universitate, profesorul Grigore 
Drondoe, ne avertizase, vrînd şi să ne protejeze, şi să ferească Uni-
versitatea de nesfîrşite încurcături cu „Instituţia“, că în lipsa noas-
tră umblă în redacţie securiştii, controlează caietul de redacţie, se 
uită în dosarele cu texte, le fotografiază şi aşa mai departe. O dată, 
Drondoe ne-a spus şi ce conţine dosarul de redacţie pentru pagi-
nile maghiare... ştia de la securişti, noi încă nu ştiam. În plus, nu 
eram siguri că toţi redactorii ar fi păstrat pînă la capăt secretul. 

Aşa că textul lui Blaga nu a fost trecut în caietul de redacţie, nici 
pe machetă, la paginile respective s-a scris altceva, un material oare-
care. Textul lui Blaga a fost dus direct în tipografie, cu toate indica-
ţiile de machetare, iar şpalturile au fost corectate la fel, fără să mai 
treacă prin redacţie. Profesorul şi-a făcut, în cel mai mare secret, o 
copie şapirografiată după documente, la tatăl meu, care atunci era 
inginerul şef al Universităţii; nu erau multe locuri unde se puteau 
face asemenea copii; la cererea lui, eu am vorbit cu tatăl meu, să îl 
primească, iar Zaciu s-a dus la el. Chiar şi şapirograful era într-un 
loc semiascuns, de care ştiau numai cîţiva de la serviciul tehnic al 
universităţii. Şi nu oricine avea acces acolo. Iar şpalturile, repet, le-a 
corectat Zaciu, după copia lui. Corecturile au fost revăzute de Jean 
şi de Marian. Bunul de tipar a fost dat la fel, direct în tipografie, 
fără ca vreun student din redacţie să ştie despre existenţa textului. 

Cînd a ieşit revista, a fost o senzaţie naţională. Era o victorie 
contra grupului de scriitori şi funcţionari culturali „pe linie“. 

george ivaşcu,  
din culise

PriMind încă un text polemic de la Al. Oprea, George Ivaşcu, 
directorul României literare, care avusese curajul să publice 

textele lui Mircea Zaciu contra lui Al. Oprea şi P. Ţugui, şi care 
deci nu avea nici cea mai mică dorinţă să îl lase pe „tov. Al. 
Oprea“ să aibă ultimul cuvînt, i-a trimis lui Dorli, prin curier, un 
plic cu antetul revistei şi menţiunea: „Urgent (ora 11,45“). În plic 
se aflau: 1. o scrisoare a sa către Dorli şi 2. originalul noii replici 
a lui Al. Oprea. Din scrisoarea lui către Dorli ne putem da seama 
că a. directorul de atunci al României literare ştia toate mişcările 
de culise, că b. el cunoştea Memoriul şi dintr-o altă sursă decît 
Echinox-ul, şi că, c. pe deasupra, era convins că Dorli „ştie prea 
bine“ cum stau lucrurile în privinţa autenticităţii neîndoielnice a 
textului din Echinox. Pentru cititorul scrisorii, este limpede că 

George Ivaşcu nu era din aceeaşi tabără cu „tov. Al. Oprea“. Scri-
soarea lui G. Ivaşcu era o foarte logică rugăminte ca „mult stima-
ta doamnă“ Dorli Blaga să îi dea lui „tov. Al. Oprea“ acele infor-
maţii pînă atunci nerostite, încît acesta să se oprească odată din 
fabricat replici. 

g. ivaşcu  
către Dorli Blaga

Bucureşti, 12 sept. 1978

Mult Stimată Doamnă, 
precum v-am informat aseară la telefon, textul noii intervenţii 

trimise de tov. Al. Oprea se bazează pe afirmaţia că „la apariţia 
manuscrisului în Echinox, fiica poetului, Dorli Blaga (care ne acordă 
cu generozitate concursul etc. ...) a ţinut să mă informeze că nu s-a 





D O S A R Anul XXXI, nr. 5 (360), 2020 • 19

făcut nici o confruntare cu «originalul manuscris». De-altfel, nici nu 
există, propriu-zis, un manuscris, ci două ciorne, ca forme pregătitoare 
ale Memoriului dactilografiat“.

Aceasta, pentru a acuza de incorectitudine profesională pe Mir-
cea Zaciu, care afirmă: „copia reprodusă de noi fiind conformă cu 
originalul manuscris aflat în arhiva familiei poetului“.

Este, evident, o argumentare cel puţin tendenţioasă. Dv. ştiţi 
prea bine că textul ce s-a publicat în Echinox este întocmai cu Me‑
moriul înaintat (evident, dactilografiat) şi, desigur, desăvîrşit ca 
formă după o ciornă, două sau mai multe... Aceste ciorne nu pot fi 
deci o probă – cum vrea să pretindă Al. Oprea – că Memoriul pu-
blicat nu ar „corespunde cu originalul“.

Vă rog, deci, să binevoiţi a interveni pe lîngă tov. Al. Oprea şi 
a-i confirma că textul apărut în Echinox este conform cu textul Me‑
moriului trimis de L. Blaga forurilor superioare şi că, deci, noua lui 
intervenţie, bazată pe interpretarea, abuzivă, a faptului că există... 
două ciorne care nu sînt întocmai cu textul dactilografiat nu con-
stituie un argument într-adevăr probant etc.

Oricum, eu vă trimit Dv. însuşi textul intervenţiei tov. Al. 
Oprea, anunţîndu-l de aceasta, în speranţa că va înţelege „eroarea“ 
în care se află inutil.

Cu deosebită consideraţiune, 
     George Ivaşcu

Al doilea lucru din plicul lui ivaşcu

Al doilea lucru aflat în plicul trimis de George Ivaşcu, origina-
lul articolului scris de „tov. Al. Oprea“, are pe prima filă indi-

caţiile redacţionale de machetare: „România literară 37“, adică 
numărul 37, „p. 2“. Era, deci, un răspuns „fulger“, textul lui Zaciu 
abia apăruse în nr. 36. Esenţa argumentelor polemice produse de 
„tov. Al. Oprea“ este foarte clar extrasă şi subliniată de George 
Ivaşcu în scrisoarea sa. Notiţa intitulată „Tot despre Lucian Blaga“ 
conţine şi o ameninţare (ce e drept, elegant formulată, dar percep-
tibilă totuşi ca ameninţare) la adresa Dnei Dorli Blaga: „Dorli Bla-
ga (care ne acordă cu generozitate concursul pentru reconstituirea, 
în cadrul Muzeului literaturii române, a întregii arhive a lui Luci-
an Blaga)“, scrie Al. Oprea, amintindu-i în felul acesta fiicei poe-
tului că, la urma urmelor, depinde de el ca Arhiva Blaga să meargă 
sau nu mai departe.

Dorli, care de la începutul polemicii a refuzat să iasă în plină 
scenă, dar a influenţat şi determinat din culise cursul lucrurilor, i-a 
scris lui Al. Oprea. Din epistola ei, se vede că a citit nota lui Al. 
Oprea şi că a recepţionat clar şantajul pe care acesta îl încerca asu-
pra ei – de unde, cererea ei insistentă ca polemica despre Memoriul 
Blaga şi Arhiva Blaga să fie considerate lucruri separate. Pentru ea, 
situaţia era tensionată şi din cauza colaborării cu Muzeul literaturii 
pentru Arhiva Blaga, şi pentru că ştia că asemenea controverse 
publice deranjează „forurile“, care pot oricînd interveni pentru 
oprirea ediţiei Blaga pe care o făcea ea; ediţie la care, aşa cum 
precizează cu mîndrie de fiecare dată, reuşise performanţa să eli-
mine „prefeţele“, adică recomandările şi garanţiile date, pentru 
Blaga!, de tot felul de personaje.

Trebuie să observăm că Dorli s-a descurcat perfect, susţinînd, 
cu un ton mîhnit dar şi cu o încăpăţînare de fier, şi faptul că 
Blaga a fost un autor nedreptăţit, şi îndreptăţirea ca el să fie tra-
tat la nivelul lui de mare scriitor, şi proiectul de Arhivă Blaga, şi 
autenticitatea documentului din Echinox, toate astea fără să uite 
să îi reproşeze lui Al. Oprea că „îmi atribuiţi declaraţii pe care nu 
le-am făcut sub forma aceea“. Trebuie să admit, scrisoarea ei către 
Al. Oprea este o capodoperă de persuasiune; de diplomaţie făcu-
tă neostentativ. 

Dorli Blaga  
către al. oPrea

 
[imediat după 12 septembrie 1978; transcriere făcută de Dna Dor-
li Blaga după ciorna aflată în arhiva sa]

Regret foarte mult consecinţele acestei polemici şi faptul că, 
dacă NU doresc să particip la ea, ar putea duce la periclitarea unei 
colaborări care pînă acum s-a arătat foarte promiţătoare între mi-
ne şi Muzeul literaturii în ceea ce priveşte constituirea „Arhivei 
Blaga“ la Muzeul literaturii. Tot aşa de regretabil ar fi ca din aceste 
motive, eu ca particular nedispunînd de mijloacele de tratare a 
manuscriselor, să se ajungă la o degradare a lor (şi nu din vina mea, 

este cunoscut cît m-am luptat, la toate forurile, ca să se iniţieze 
această arhivă). 

Nu cred că este o pretenţie exagerată a mea cînd cer să se sepa-
re polemica respectivă de problema constituirii arhivei şi a păstrării 
în bune condiţii a manuscriselor lui Blaga.

Regret că publicarea unui document care priveşte o perioadă 
de persecutare a lui Lucian Blaga, şi în care acesta răspunde prin-
tr-o atitudine demnă la atacurile odioase ale unui denigrator, a dat 
naştere unei polemici care riscă să se învenineze.

Încă la pregătirea numărului respectiv şi mai ales la apariţie 
mi-am exprimat îndoieli faţă de cele scrise de P. Ţugui.

Acum, continuînd polemica (de ce nu şi-o duce Ţugui singur?), 
mă văd implicată într-o istorie care nu se ştie cît va mai dura. 

Fapt este că Lucian Blaga a predat Memoriul în chestiune la 
C.C. al P.M.R. prin Athanase Joja, atunci vicepreşedinte al guver-
nului, pentru a fi înaintat secţiei respective, anume tov. Ţugui 
(atunci). Memoriul a fost dactilografiat în mai multe exemplare, 
dintre care unul a ajuns la acad. Constantin Daicoviciu, cu care 
Blaga se consulta în toate necazurile lui. Altă copie este în familie, 
iar alte copii cu siguranţă au mai fost date altor persoane din Cluj. 
S-au făcut apoi alte copii care au circulat printre intelectualii din 
Cluj şi din ţară (Ivaşcu la o conferinţă a scriitorilor, Flacăra, Săp‑
tămîna). 

După începerea polemicii, fiul acad. Constantin Daicoviciu 
m-a întrebat dacă exemplarul din arhiva Daicoviciu este identic cu 



• Din arhiva Dorli Blaga.
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cel înaintat de Blaga la C.C., ceea ce, oricît aş fi vrut să evit pole-
mica, eu am confirmat, avînd şi eu o copie identică.

În „Nota“, aşa cum e concepută de dvoastră, pentru România 
literară îmi atribuiţi declaraţii pe care nu le-am făcut sub forma 
aceea – a fost doar o amicală discuţie telefonică.

Aşa formulate lucrurile, mă îngrijorează faptul că cititorul ne-
avizat ar putea avea impresia că se pune la îndoială autenticitatea 
Memoriului. În legătură cu aceasta, trebuie să menţionez:

1. Documentul original în acest caz este Memoriul înaintat la 
C.C. şi semnat de Blaga (şi nu forma pregătitoare).

2. Posed o copie identică, cu care este identică şi copia Daico-
viciu-Echinox. 

3. Posed prima redactare, [lucrată] de mînă, care dintr-o suma‑
ră confruntare urmează punct cu punct conţinutul Memoriului şi 
este deosebit de interesantă din punct de vedere arhivistic şi reve-
lator asupra modului cum lucra Blaga pe text.

Este la fel cu textul dactilo, cu excepţia, probabil, a unor rîn-
duri cu modificări intervenite direct la dictare şi omiterea cîtorva 
rînduri din încheiere, care nu sunt prea importante în raport cu 
Memoriul propriu-zis.

Aşa concepută, „Nota“ nu ar închide polemica, ci ar ascuţi-o, 
ca şi implicarea mea în ea.

Mă întristează că uneori interesul pentru Blaga este trezit de o 
polemică care îndepărtează atenţia cititorului de la faptul ostraci-
zării lui Blaga (atacul lui Beniuc!), care i-a amărît ultimii ani de 
viaţă.

Încă două note polemice  
ale lui „tov. al. oPrea“ 

În ciuda scrisorii Dnei Dorli Blaga, Al. Oprea nu s-a oprit. Re-
plica lui nu a apărut, aşa cum ar fi vrut el, în nr. 37 al României 

literare. Complicitatea lui George Ivaşcu, directorul României lite‑
rare, cu Zaciu, cu Dorli, cu adevărul, intriga lui literară şi tentativa 
de a-l face pe Al. Oprea să-şi retragă nota, toate laolaltă, poate şi 
alte circumstanţe, au avut drept urmare faptul că, în loc să apară 
în nr. 37, replica polemică a lui Al. Oprea a apărut cu două săp-
tămîni întîrziere, în numărul 39 al săptămînalului Uniunii Scrii-
torilor. Şi, surpriză, faţă de varianta iniţială (care a ajuns la Dorli 
şi este reprodusă mai sus), nota polemică a lui Al. Oprea este mo-
dificată; de pildă: 

„În prezentarea din Echinox, Mircea Zaciu [...] face această precizare: 
«copia reprodusă de noi fiind conformă cu originalul manuscris aflat 
în arhiva familiei poetului». Regret, dar afirmaţia nu concordă cu ade-
vărul. La apariţia materialului din Echinox, fiica poetului, Dorli Blaga 
(care ne acordă cu generozitate concursul pentru reconstituirea, în ca-
drul Muzeului literaturii române, a întregii arhive a lui Lucian Blaga) 
a ţinut să mă informeze...“ 

devine, în România literară nr. 39 din 1978: 

„În prezentarea din Echinox, Mircea Zaciu [...] face această preciza-
re: «copia reprodusă de noi fiind conformă cu originalul manuscris 
aflat în arhiva familiei poetului». Regret, dar familia poetului – cu care 
colaborăm la reconstituirea, în cadrul Muzeului literaturii române, a 
întregii arhive a lui Lucian Blaga – mi-a comunicat...“.

A dispărut deci acuzaţia că Zaciu ar fi mincinos; dispare numele 
dnei Dorli Blaga, înlocuit fiind cu „familia poetului“; strînsa co-
laborare sugerată de formula „Dorli Blaga [...] a ţinut să mă in-
formeze“ devine formularea rece „familia poetului [...] mi-a co-
municat“.

Epilog

Al. oprea a mai publicat o notă, în numărul 1/1979 al revistei 
pe care o conducea, Postscriptum la o discuţie, semnată „Manu-

scriptum“. Voia neapărat să aibă ultimul cuvînt. N-a avut argu-
mente valide, a avut în schimb plăcerea de-a îşi dovedi strînsa legă-
tură cu revista Săptămîna, de rea amintire pentru lumea 
intelectuală care făcea opoziţie regimului socialist real românesc; 
şi anume, „Manuscriptum“ i-a semnalat cu satisfacţie lui Zaciu că 
este aspru criticat (pentru o ediţie Camil Petrescu) de Mihail Ilo-
vici (autorul, în anii 1930, al unui amplu manifest de generaţie, 
Negativismul tinerei generaţii, ajuns în anii socialismului real româ-
nesc taman la Săptămîna lui Eugen Barbu). 

Pentru lumea intelectuală lucrurile erau însă clare încă de la ti-
părirea Memoriului lui Blaga în Echinox. 

Pavel Ţugui, cealaltă persoană implicată în scandalul publicării 
falsificate a Memoriului, susţine în continuare propria sa versiune: 
că nu el, ci Al. Oprea poartă responsabilitatea pentru fragmentarea 
textului, că a avut numeroase întîlniri cu Blaga şi că, în 1978, a 
încercat să intre în polemica Zaciu – Al. Oprea, dar textul lui nu a 
fost acceptat de George Ivaşcu; la fel, că toate încercările lui de a 
publica versiunea sa completă asupra faptelor s-au izbit de un zid, 
el reuşind să publice (în Revista de istorie şi teorie literară, între 
1984-1986), numai o versiune epurată de observaţiile sale polemi-
ce la adresa lui Zaciu. În 1998, în volumul său Amurgul demiurgi‑
lor. Arghezi, Blaga, Călinescu (Bucureşti, Editura Floarea Daruri-
lor) a publicat ultima sa versiune, însoţită şi de textul Memoriului 
lui Blaga, asupra acestui episod în care nu a fost nevinovat. 

Mircea Zaciu, la rîndul său, a rezumat polemica dusă cu Al. 
Oprea în volumul Lancea lui Ahile (Bucureşti, Cartea Româneas-
că, 1980), publicînd aici încă o dată şi textul Memoriului lui Blaga.

n

• Din textul lui Dorli către Al. Oprea.

• Mircea Zaciu
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Pentru o istorie  
a Academiei

Cristian Vasile 

Acest an 2020 a fost 
cu totul aparte din 

cauza pandemiei generate 
de noul Coronavirus, cri-
ză sanitară care a deter-
minat inclusiv suspenda-
rea sărbătoririi, la 4 
aprilie, a zilei Academiei 
Române. Există un pre-
cedent în acest sens care a 
fost tratat mai în amănunt de către acad. 
Dan Berindei – vezi Istoria Academiei Ro-
mâne, 1866-2016, ediţia a ii-a, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2016. Aflăm 
din acest volum că, deşi înfiinţată în 1866, 
noua organizaţie culturală s-a putut întru-
ni în plen abia peste un an, amânarea fiind 
provocată în principal de „izbucnirea unei 
crunte epidemii de holeră“ (p. 58). 

Cartea este întemeiată în cea mai mare 
parte pe surse istorice deschise, mai ales în 
ceea ce priveşte perioada secolului xx, însă 
reuşeşte să aducă în atenţie teme esenţiale 
legate de raporturile mediului intelectual 
cu puterea politică. Primele trei capitole 
sunt consacrate începuturilor vieţii acade-
mice, întruchipate îndeosebi de Societatea 
Literară (Academică) Română, organism 
cultural al cărui rol fundamental era alcă-
tuirea dicţionarului limbii române şi a 
gramaticii. Dezideratul era firesc în con-
textul cristalizării naţiunii române şi a 
statului naţional. Este important de subli-
niat că şi peste aproape un secol (la mo-
mentul 1948-1958) prioritatea noii Aca-
demii, trasată de factorul politic pro- 
sovietic, a fost elaborarea unui Dicţionar 
al limbii şi a unei gramatici (dar din per-
spectivă marxist-leninistă). A fost motivul 
pentru care noul institut de lingvistică, 
integrat Academiei rpr, a fost unul dintre 
centrele cele mai populate ale forului ştiin-
ţific suprem precum şi ţintă predilectă a 
epurărilor. „Naţiunea socialistă“ trebuia 
să aibă parte de un nou lexicon, de alte 
reguli ortografice şi de un nou vocabular 
(politic). 

Transformarea radicală a sistemului de 
cercetare a fost, inevitabil, strâns legată de 
reformarea comunistă a Academiei Româ-
ne. Spre deosebire de cazul sovietic, unde 
a fost nevoie de o tranziţie de peste 10 ani 
de la preluarea puterii şi de crearea, în 

prealabil, a unei Academii comuniste, în 
România noua Academie a apărut după 
numai patru ani, în vara lui 1948. Proble-
ma reformării în sens comunist a sistemu-
lui educaţional şi de cercetare s-a pus cu 
adevărat abia spre sfârşitul anului 1947 şi 
nu a venit dinspre titularul de la Ministe-
rul Educaţiei Naţionale (Ştefan Voitec – 
membru în conducerea Partidului Soci-
al-Democrat), ci de la echipa comunistă 
din minister condusă de subsecretarul de 
stat Gheorghe Vasilichi. După toate indi-
ciile, Vasilichi a lucrat cu activiştii princi-
palei Secţii ideologice a cc al pcr, secţie 
condusă de Iosif Chişinevschi şi Leonte 
Răutu. (Arhivele Naţionale, fond cc al 
pcr – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, 
dosar nr. 30/1947, f. 20). La rândul său, 
Chişinevschi se sfătuia în privinţa planuri-
lor comuniste de reformă în educaţie şi 
cercetare cu Ana Pauker şi Vasile Luca. 
Aceste proiecte de transformare radicală a 
învăţământului şi a cercetării erau puter-
nic legate de iniţiativele privind eliminarea 
profesorilor universitari şi a directorilor 
de institute care erau indezirabili din 
punctul de vedere al conducerii pcr. Iniţi-
al, Chişinevschi a conceput (probabil la 
începutul verii lui 1947) un act normativ 
de înfiinţare a unei Comisii interministe-
riale a Învăţământului Superior care să 
aibă în atribuţii „comprimarea raţională a 
corpului didactic“, în fapt o drastică înlă-
turare din funcţie a profesorilor universi-
tari aflaţi pe listele negre ale comuniştilor. 
La punctul iv al acestui material asumat 
de I. Chişinevschi se preciza că: „Atribuţi-
ile Comisiei interministeriale se extind şi 
asupra Academiei Române“. De aseme-
nea, Comisia urma să facă propuneri con-
crete şi în privinţa institutelor de cercetare 
extrauniversitare. Se contura deja ideea 
subordonării acestor institute unei Acade-
mii dependente de guvern şi de partidul 
comunist. 

Într-un alt document, intitulat Refor-
ma învăţământului din primăvara anului 
1948, elaborat probabil de sus-amintita 
echipă de specialişti comunişti de la Mi-
nisterul Educaţiei, era inclusă la punctul B 
atât Academia de stat a rpr, cât şi Institu-
tele de cercetări ştiinţifice. În această 
schiţă de reformă a educaţiei se menţiona 
că: „Cel mai înalt for ştiinţific şi cultural 
al ţării este Academia de stat a rpr. Actu-
ala Academie Română trebuie să fie reor-
ganizată ca instituţie de stat pe bază de 
lege. Criteriul alegerii ca membru al Aca-
demiei trebuie să fie valoarea ştiinţifică, 
ţinuta morală şi atitudinea democrată 
[procomunistă]. După aceleaşi criterii se 
vor integra în această instituţie Academia 
de Medicină şi instituţiile similare, denu-
mirea de Academie fiind unică pe întreaga 
ţară. Academia de stat a rpr va fi organi-
zată pe secţii. Dependent de ea se vor or-
ganiza institutele de cercetări ştiinţifice. 
Academia de stat a rpr depinde de Preşe-
dinţia Consiliului de Miniştri“. Orice ur-
mă de autonomie a noii instituţii academi-
ce urma să dispară. În întreaga perioadă 
comunistă, Academia a depins de Preşe-
dinţia Consiliului de Miniştri, până şi cea 
mai mică modificare a Statutului trebuia 
aprobată de guvern. Mai multe detalii 
despre această subordonare se regăsesc în 
volumul lui Dan Berindei (vezi cap. 7 – 
Academia prizonieră, 9 iunie 1948–22 
decembrie 1989, pp. 312-405). 

Este important să precizăm faptul că 
factorii de decizie care s-au ocupat de re-
dactarea textului constituţional la 1948 au 
ţinut în mod expres să menţioneze şi insti-
tutele de cercetare în noua Constituţie. La 
art. 23, se stipula că: „statul încurajează şi 
sprijină dezvoltarea ştiinţei şi a artei şi or-
ganizează institute de cercetări“. Motivul 
includerii poate fi bănuit: se sublinia o 
dată în plus faptul că înainte de 1945, sub 
regimurile burgheze, nu s-a acordat aten-
ţie acestui domeniu, înfiinţarea institute-
lor fiind mai degrabă rezultatul unor iniţi-
ative personale. În plus, din perspectivă 
comunistă, institutele de cercetare au fost 
ataşate în mod inadecvat universităţilor, 
fără a fi propriu-zis instituţii „de stat“. 
Mult mai important, ideea care se dorea a 
fi scoasă în evidenţă era aceea că statul 
burghez a neglijat rolul acestor institute şi 
nu le-a coordonat activitatea pentru a le 
utiliza spre progresul general al societăţii. 
A rezultat izolarea lor de societate, situaţie 
ce urma să înceteze odată cu consolidarea 
noului regim „democrat-popular“. Reve-
nind la impactul „legii fundamentale“ a 
României comuniste, trebuie spus că De-
cretul din 9 iunie 1948, prin care era des-
fiinţată Academia Română şi înfiinţată 
Academia rpr, se inspira din Constituţia 
recent promulgată şi trasa celui mai înalt 
for cultural obligaţia de a-şi „desfăşura 
activitatea potrivit cu nevoile de întărire şi 
dezvoltare a Republicii Populare Româ-
ne“ şi de a promova ştiinţa şi cultura „în 
toate domeniile“; iar acest lucru urma să îl 
realizeze „în vederea ridicării nivelului 
material şi cultural al poporului“. Decre-
tul prelua în mare parte din prevederile şi 
spiritul planurilor de reformă de la înce-
putul anului 1948; deşi precizarea „de 
stat“ lipsea din denumirea oficială a noii 
Academii, textul legii prevedea în mod 
clar că aceasta este o „instituţie de stat“. 
Sub presiunea puterii politice, vechea Aca-
demie Română – drastic epurată – a fuzi-
onat în fapt cu Academia de Medicină şi 
cu Academia de Ştiinţe într-o unică struc-
tură aflată sub controlul Preşedinţiei Con-
siliului de Miniştri. (Spre deosebire de 
cazul sovietic, Academia rpr nu avea şi 
particula „de ştiinţe“). 

Chiar dacă este mai degrabă o istorie 
evenimenţială, uneori aseptizată, lucrarea 
alcătuită de acad. Dan Berindei se poate 
citi cu folos, mai ales dacă în paralel se 
recurge şi la studiile datorate lui Lucian 
Nastasă, lucrări despre patologiile vieţii 
intelectuale, academice şi universitare. 

n
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Despre  
gheorghe i. BrătiaNu  

în 2019

Radu Mârza

Când mi s‑a propus să 
prezint această carte 

(Gheorghe I. Brătianu. 
1980-1989, volum alcătuit 
şi îngrijit de Valeriu Râ-
peanu şi Sanda Râpeanu, 
2019, 423 p.) în Apostrof, 
încă fără să o fi văzut, am 
acceptat pe loc. Pentru 
Gheorghe I. Brătianu am 
o admiraţie de când mă ştiu… istoric (mi‑a 
sădit‑o profesorul meu Pompiliu Teodor), 
iar numele lui Valeriu Râpeanu l‑am desco-
perit în calitate de editor al Tradiţiei istorice 
despre întemeierea statelor româneşti din anul 
1980.

De această carte mă leagă tot felul de 
amintiri: am primit‑o cadou de la un unchi 
de‑al meu în anul 1991 şi, răsfoind‑o, am 
descoperit la pagina xxxvi un paragraf şocant 
(chiar dacă îl citeam după 1989!), în care 
editorul descria, în cuvinte simple dar percu-
tante, sfârşitul lui Brătianu, în anul 1953, în 
închisoarea de la Sighet. Cartea apăruse, re-
pet, în anul… 1980. De multe ori mi‑am pus 
întrebarea cum a putut să apară acel paragraf 
în ediţia din 1980, apoi am început să mă 
întreb cum a fost posibilă reeditarea în Re-
publica Socialistă România a operei unui is-
toric „burghezo‑moşier“ atât de grav „com-
promis“. Apoi, prin 1998, profesorul Pom- 
piliu Teodor mi‑a propus să îngrijim un vo-
lum de studii despre Brătianu, care avea să 
apară un an mai târziu la Cluj, la Casa Cărţii 
de Ştiinţă. Era prima dată când numele meu 
apărea pe o carte tipărită… De atunci, peri-
odic, am revenit la Gheorghe I. Brătianu, 
l‑am revizitat, aşa cum spun istoricii ameri-
cani şi am făcut‑o cu folos. M‑am apropiat 
de interpretările lui despre problema descăle-
catelor (care continuă să nu‑mi dea pace…), 
de Marea Neagră, de Sfatul domnesc şi Adu‑
narea Stărilor în Principatele Române, de 
contribuţiile sale la istoria bizantină şi la 
momentul Mihai Viteazul. Numele lui Vale-
riu Râpeanu aveam să‑l întâlnesc de multe 
ori asociat cu mari opere de restituire istori-
că, dar pentru mine dânsul rămâne curajosul 
editor de la 1980 al Tradiţiei istorice…

Habent sua fata libelli… Cartea de faţă 
este despre o carte şi despre autorul ei. Nu 
este o monografie, ci o antologie în care re-
marcabilii editori care sunt Valeriu şi Sanda 
Râpeanu au adunat mărturii privind restitu-
irile editoriale ale lui Gheorghe I. Brătianu 
în deceniul 1980‑1989. Poate că această 
formulă a antologiei vorbeşte mai apăsat, cu 
cuvintele contemporanilor, faţă de cum ar 
vorbi o monografie ştiinţifică… 

Este interesant de observat cum, chiar 
dacă unele începuturi firave fuseseră făcute 
spre finalul anilor 1970, începând cu repu-
blicarea Tradiţiei istorice istoriografia româ-
nească îl redescoperă în mod hotărât pe 
Gheorghe I. Brătianu… Nu este o redesco-
perire „oficială“ dar, mai firav sau mai apă-
sat, istoricii au început să vorbească şi să 
scrie despre acest confrate care, în 1946, nu 
avea de unde să ştie că în scurt timp aveau să 
i se potrivească propriile sale foarte inspirate 
cuvinte – Un savant şi un soldat – cu care l‑a 

portretizat pe Marc Bloch, marele istoric 
francez care a aderat la Rezistenţă şi a fost 
arestat, torturat şi ucis de Gestapo (Georges 
I. Brătianu, Un savant et un soldat. Marc 
Bloch, 1886-1944, în Revue historique du 
Sud-Est européen, 23, 1946, p. 5‑20).

Între 1980 şi 1989, în România aveau să 
fie publicate trei cărţi ale lui Gheorghe I. 
Brătianu: alături de Tradiţia istorică, este 
vorba de Marea Neagră. De la origini pînă la 
cucerirea otomană, într‑o ediţie de Victor 
Spinei (2 vol., Bucureşti, Ed. Meridiane, 
1988), respectiv O enigmă şi un miracol isto‑
ric: poporul român, ediţie de Stelian Brezeanu 
(Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1988). Această din urmă lucrare avea să fie 
publicată, în acelaşi an, şi în traducere fran-
ceză. Trei lucrări remarcabile, fiecare impor-
tantă în felul ei pentru istoriografia română, 
restituiri necesare pentru bunul mers al 
scrisului istoric românesc. Dar cea mai re-
marcabilă este prima dintre ele, prin conţi-
nutul istoric şi liniile de analiză de valoare 
europeană, prin deschiderea istoriografică 
pe care a generat‑o şi, nu în ultimul rând, 
prin povestea ei. Această poveste o reconsti-
tuie în cartea de faţă Valeriu şi Sanda Râ-
peanu. Trebuie remarcată aici punerea aces-
tei apariţii editoriale în contextul unor 
încercări anterioare de „reabilitate“ a istori-
cului (p. 16‑17) (să nu uităm de apariţia la 
Paris în anul 1977 a Sfatului Domnesc şi a 
Adunării Stărilor în Principatele Române, 
într‑o ediţie de exil, care a fost cunoscută în 
România) şi mai ales în contextul Congre-
sului Mondial de Istorie, desfăşurat la Bucu-
reşti în august 1980 (p. 17‑22). Editorii au 
reconstituit foarte bine, într‑un ritm aproa-
pe de roman poliţist, etapele parcurse de 
carte de la proiect, referate de acceptare, ti-
par, distribuţie, ecouri, probleme... Odată 
cu apariţia lucrării, a cărei distribuţie şi mai 
ales faimă nu a mai putut fi oprită de „orga-
ne“, a început viaţa nouă a lui Gheorghe I. 
Brătianu şi a cărţii sale (şi a următoarelor 
cărţi) în istoriografia română. Este pe de-
plin justificată afirmaţia editorilor volumu-
lui că „Deceniul 1980‑1989 reprezintă placa 
turnantă a procesului cunoaşterii operei lui 
Gheorghe I. Brătianu“ (p. 22). 

Prima parte a antologiei îngrijite de Vale-
riu şi Sanda Râpeanu cuprinde studiul intro-
ductiv despre Gheorghe I. Brătianu şi despre 
Tradiţia istorică, dar nu cel publicat la 1980, 
ci cel publicat, cu unele completări, un an 
mai târziu, în volumul Cultură şi istorie. ii. N. 
Iorga, Gheorghe I. Brătianu (Bucureşti, Car-
tea Românească, 1981). Sunt cuprinse apoi 
numeroase reacţii, recenzii, cronici pe mar-
ginea volumului, publicate în reviste de spe-
cialitate, reviste de cultură şi, paradoxal, 
chiar în ziare de frunte precum România li‑
beră. S‑au exprimat istorici, literaţi, oameni 
de cultură şi… culturnici (p. 123‑194, vezi şi 
evocările de mai târziu, redate la p. 215‑220), 
toate indicând un moment important în is-
toriografia română, chiar mai important de-
cât puteau autorii, pe atunci, să spună. În 
antologia noastră (p. 197‑212) urmează un 
grupaj de cronici ca reacţie la volumul Cul‑
tură şi istorie, ii, publicat de Valeriu Râpea-
nu în anul 1981, un volum care cuprinde 
trei masive studii dedicate lui Nicolae Iorga 
şi Gheorghe I. Brătianu.

Lectura articolelor, cronicilor, studiilor 
apărute pe marginea apariţie editoriale a 
Tradiţiei istorice din anul 1980 ne arată cât 
de profunde au fost consecinţele acestei cărţi 
asupra istoriografiei româneşti; au urmat 
numeroase studii şi articole care au evocat 
personalitatea şi opera lui Brătianu, aşa cum 

s‑a putut în acea vreme, dar subliniind di-
mensiunea europeană a operei istorice a lui 
Gheorghe I. Brătianu şi importanţa ei pen-
tru mersul istoriografiei româneşti. Nume 
mari ale acesteia au scris atunci despre Brăti-
anu: Pompiliu Teodor (cele două studii ale 
sale sunt cele mai consistente), Alexandru 
Zub, Ştefan Lemny, Andrei Pippidi şi alţii, 
studiile lor fiind publicate în importante re-
viste de istorie sau de cultură (Anuarul Insti‑
tutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol“ 
din Iaşi, Secolul xx, Vatra, Magazin istoric 
etc.) sau volume de studii; ele au fost inven-
tariate cu grijă şi republicate în antologia de 
faţă (p. 223‑345). 

Arătam mai sus că reeditarea Tradiţiei is‑
torice în anul 1980 a stimulat şi alte reeditări: 
Marea Neagră. De la origini pînă la cucerirea 
otomană (îngrijită de Victor Spinei, 2 vol., 
1988) şi O enigmă şi un miracol istoric: poporul 
român (îngrijită de Stelian Brezeanu, 1988). 
Lor le este dedicată o parte consistentă a an-
tologiei, mărturiile, recenziile, semnalările şi 
cronicile pe marginea celor două apariţii 
(alături de ediţia franceză a celei de‑a doua) 
fiind grupate de editori la p. 349‑382. În 
cazul lor, reacţiile sunt mai numeroase şi mai 
consistente, ele fiind semnate de nume im-
portante ale istoriografiei româneşti: Victor 
Spinei, Florin Constantiniu, Valeriu Râpea-
nu, Ioan‑Aurel Pop, Alexandru‑Florin Pla-
ton. În acelaşi curent de restituire a persona-
lităţii şi operei lui Gheorghe I. Brătianu se 
încadrează şi volumul de studii Confluenţe 
istoriografice româneşti şi europene: 90 de ani 
de la naşterea istoricului Gheorghe I. Brătianu, 
coordonat de Victor Spinei (Iaşi, Universita-
tea „Al. I. Cuza“, 1988), a cărui apariţie nu 
ar fi fost posibilă fără deschiderea pe care a 
provocat‑o Valeriu Râpeanu cu ediţia Tradi‑
ţiilor istorice din 1980. Totuşi, apariţia Con‑
fluenţelor istoriografice nu a fost lipsită de 
probleme, pe care Victor Spinei, editorul lor, 
le evocă într‑un text publicat în 1996 şi ree-
ditat în această antologie (p. 385‑387). Tot 
aici sunt publicate alte câteva luări de poziţie 
referitoare la volumul de studii din anul 
1988 şi alte câteva texte referitoare la istori-
cul Gheorghe I. Brătianu.

Arătam la începutul acestui text că, în 
ciuda unor încercări firave din anii anteriori, 
ediţia realizată de Valeriu Râpeanu în anul 
1980 a fost cea care avea să deschidă calea 
restituirilor, atât de necesare, ale unuia din-
tre cei mai mari istorici români. Volumul de 
faţă este o antologie şi, astfel, are meritul de 
a vorbi cu glasurile istoricilor şi a altor autori 
care au scris despre Brătianu în dificilul de-
ceniu 1980‑1989. După această antologie, 
care grupează într‑un mod fericit o bună 
parte din sursele documentare despre Ghe-
orghe I. Brătianu dintr‑un întreg deceniu, se 
cuvine să intrăm în etapa monografiei. Este 
necesară o monografie nu numai despre 
opera istorică a lui Brătianu, ci şi una dedi-
cată restituirii sale de‑a lungul ultimului 
deceniu al regimului comunist. Această 
monografie va trebui să răspundă la mai 
multe întrebări, printre acestea şi la întreba-
rea cu privire la „relaxarea“ ideologică şi is-
toriografică pe care a permis‑o regimul co-
munist odată cu publicarea Tradiţiei istorice 
despre întemeierea statelor româneşti din anul 
1980, „relaxare“ care a dus la recuperarea, 
într‑un fel sau altul, a unor nume reprezen-
tative din istoriografia şi cultura româneas-
că, pentru că Gheorghe I. Brătianu nu este 
un caz singular, în aceeaşi situaţie aflân-
du‑se, chiar dacă în contexte diferite, Mircea 
Eliade şi alte nume mari ale exilului.

n
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Dragostea.  
Deci moartea

Alice Valeria Micu

Veronica d. Nicules-
cu, traducătoarea care 

ne-a dăruit printre altele, 
versiunile în limba româ-
nă ale prozei lui Samuel 
Beckett şi o mare parte 
din opera lui Vladimir 
Nabokov, a publicat la 
Editura Polirom în 2020 
Toţi copiii librăresei. Este 
un roman al vulnerabilităţilor cu o con-
strucţie prozastică fragmentară, care aduce 
în faţa cititorului un personaj delicat, abia 
ieşit din adolescenţa sfârşită abrupt şi dure-
ros. Silvia Albu are un parcurs experienţial 
marcat de disfuncţionalităţile familiei, tarele 
societăţii româneşti din anii ’80, lupta pen-
tru supravieţuire, exprimată nu doar prin 
obţinerea unui post bun, ci şi a unui... sul de 
hârtie igienică. Personajele care se evidenţia-
ză sunt copiii, maturizaţi prea devreme, fi-
guri emblematice, reflectând o societate 
zbuciumată, în efortul de a face faţă con-
strângerilor economice. Realitatea politică e 
doar un fundal. 

Librăreasa de 23 de ani poartă stigmatul 
unui trecut nefericit. Abia revenise în Piteş-
tiul natal, pe care fusese nevoită, de ruşine, 
să-l părăsească înainte de terminarea liceu-
lui, din cauza unei sarcini şi să se refugieze la 
Sibiu, la o mătuşă, unde a născut un copil 
mort. La cinci ani după tragicul eveniment 
şi după moartea mamei, Silvia s-a întors în 
oraşul natal şi s-a angajat librăreasă într-un 
cartier de margine. Povestea ei este povestea 
multor fete crescute în familii cu atmosferă 
tensionată, unde se punea accentul pe ima-
ginea şi poziţia în societate şi mai puţin pe 
consolidarea legăturilor. Intrarea abruptă în 
maturitate îi accentuează sensibilitatea şi o 
aduce în centrul unui univers de copii vul-
nerabili, delicaţi, flămânzi, ciudaţi, bolnavi, 
marginalizaţi, pe care îi ocroteşte instinctu-
al matern, cu blândeţe, cu timiditate, din 
interiorul unei copilării neterminate, proiec-
tată brusc într-o maturitate discretă. Emoţi-
onal, ea nu este pregătită să întâmpine eta-
pele vieţii şi mai ales dragostea. 

Deloc întâmplător, El este ceasornicarul 
cartierului, personaj simbol. Refugiată în 
universul sufletesc al copilei ce-a fost, Silvia 
e o singuratică, o inadaptată ce încearcă să 
îmblânzească prezentul, pentru a-şi face loc 
în societate, metabolizând, prin rememora-
re, trecutul. Familii, prieteni sau fraţi, lu-
mile mărunte, cum e spitalul de pediatrie, 
cu monotonia lui spartă doar de sosirea al-
tor mici pacienţi, ştrandul, toate compun 
întregul în care se conturează cartierul. E o 
adevărată Simfonie animalieră acolo, în care 
librăreasa, în felul ei stângaci şi sensibil de a 
se integra, le găseşte tuturor vânzătorilor 
un corespondent faunistic. Referinţa la 
microromanul cu acelaşi nume al autoarei 
nu e întâmplătoare, dar nu e singura legă-
tură cu cărţile Veronicăi D. Niculescu. 
Roşu, roşu, catifea este chiar un joc al copii-
lor din Toţi copiii librăresei, care devine, 
într-un anumit fel, prin reluarea unor mo-
dele, scenarii, secvenţe din cărţile anterioa-
re, o opera completa. 

Deşi romanul abundă în amănunte re-
cognoscibile pentru cei ce au trăit acele 

vremuri, panorama comunismului este 
doar cadrul scenografic al poveştii sensibi-
le despre supravieţuirea unei tinere „liberă 
şi întreagă cum pot fi doar copiii de cinci 
ani“, un episod inconştient armonic într-o 
societate distopică şi disarmonică. Titlul 
romanului se regăseşte abia spre final, 
când librăreasa, căreia soarta i-a refuzat 
experienţa maternităţii, îşi asumă ocroti-
rea copiilor ce vin în magazin, ipostaze 
multiple ale copilului pierdut. Între prime-
le zile ca vânzătoare în librărie şi întoarce-
rea definitivă a ceasornicarului la Bucu-
reşti se desfăşoară parcursul sinuos al 
maturizării Silviei, cu sărituri în trecut, în 
copilărie, în adolescenţă, la Sibiul exilului 
forţat. 

Toate acele etape, oamenii, întâmplările 
sunt rând pe rând asumate şi limpezite, pe 
măsură ce dragostea ceasornicarului aduce 
în viaţa ei lumină şi stabilitate emoţională, 
atât de necesare pentru a face pace cu trecu-
tul, o reprezentare a expresiei „Timpul le 
rezolvă pe toate“. Fără să fi publicat poezie, 
din câte ştiu, romanul Veronicăi D. Nicu-
lescu este poematic în sine, cu detalii de fi-
ligran, cu titluri de capitol ca un vers me-
morabil („Dragostea, deci moartea“), cu 
multă delicateţe şi imagini metaforice 
(„Spaima sub pături, un ciob lung înfipt 
între coaste“), cu geometria spaţiilor în care 
toate lucrurile au o pereche în altă lume, 
într-un dans sinestezic. Simbolicul e echili-
brat cu psihologicul şi recunoşti în persona-
jul principal femeia-copil căreia autoarea i-a 
împrumutat mult din sensibilităţile perso-
nale din celelalte cărţi scrise de ea. Remar-
cabilă este absenţa stridenţelor, ironia unor 
episoade, precum şi felul în care Veronica 
D. Niculescu pune în lumină pasivitatea fe-
meilor în societatea abuzivă, exactitatea de-
taliilor şi decizia de a rămâne fidelă realită-
ţilor trăite de femei în acea epocă, fără să 
răzbune post-factum soarta lor în comunis-
mul românesc printr-un parcurs de forţă al 
personajului principal. Un roman al limite-
lor, al trăirilor suprapuse, al singurătăţilor, 
pe care autoarea le urmăreşte din chiar 
miezul lor, fiind martor sensibil şi omnipre-
zent. 

Un roman retrospectiv luminos asupra 
unei perioade văzute dintr-o perspectivă 
personală, fără accente ideologice, ce mar-
chează o continuitate firească şi ascendentă 
în şirul cărţilor Veronicăi D. Niculescu.

n

2 ½ secole  
de identitate

Dan Gulea

What’s in a name? – o 
întrebare pe care 

cultura noastră o desco-
peră cu adevărat în peri-
oada interbelică, atunci 
când încep analizele şi te-
oretizările unui concept 
mai degrabă proteiform, 
autenticitatea. Contextul, 
ne asigură Ştefan Firică în 
recenta sa Autenticitatea, sensuri şi nonsen‑
suri. Teorii româneşti interbelice în contexte 
europene (Editura Tracus Arte, 2019), este 
unul complex, pentru că este epoca în care 

se instaurează extremismul politic, este epo-
ca în care radicalismul artistic poate fi citit 
drept un ecou al acestui extremism politic 
(de aici, avangardele).

Mai mult, autenticitatea are o istorie ve-
nerabilă, ne asigură autorul, care coboară 
până la începuturile foucauldiene ale moder-
nităţii, prezentând analize de Theodor W. 
Adorno (Jargon der Eigentlichkeit, 1964), 
Lionel Trilling (Sincerity and Authenticity, 
1972), Charles Taylor (cu două volume, So‑
urces of the Self, 1989 şi The Ethics of Athenti‑
city, 1991), Jacob Golomb (In Search of 
Authencity, 1995) sau Alessandro Ferara 
(Reflective Authenticity, 1998) – lucrări ce 
schiţează o istorie „cel puţin bicentenară a 
conceptului“, de la Rousseau şi Diderot, la 
Herder, Kierkegaard, Nietzsche, Freud, 
Heidegger, Sartre.

Lucrarea este o parte dintr-o teză de 
doctorat, ce dovedeşte o preocupare sub-
stanţială faţă de acest subiect de istorie a 
ideilor, descompunând termenul de auten-
ticitate şi atitudinile sale de-a lungul unor 
serii conceptuale din câmpuri de idei ce au 
interferat adesea; nu este doar o analiză a 
unor expresii convergente, precum, de pil-
dă, germanul Individualität, franţuzescul 
sincérité, ibericul espontaneidad, italienescul 
propria natura – ci şi minuţioasa urmărire 
terminologică a lor, aşa cum, de exemplu, 
conceptul de propria natura este analizat în 
contextul dat de sincerità, maschilità şi de 
teppismo, iar conceptele emigraţiei ruse sunt 
urmărite în opera lui Berdiaev sau Şestov. 
„S-a argumentat convingător, spune auto-
rul, că autenticismele postromantice de se-
col xx sunt obsedate de aceeaşi fantasmă a 
unei fiinţe ierarhizate, construite după 
anumite simetrii, sau de negarea ei. Versiu-
nea românească doar împărtăşeşte o carac-
teristică a celorlalte curente europene, dez-
voltate anterior sau concomitent“ (p. 257).

Departe de a fi autentici „per se“, autorii 
noştri se integrează unor mişcări şi mode 
culturale europene; un exemplu: „Mircea 
Eliade sau Mircea Vulcănescu sunt adeseori 
mai apropiaţi de frenezia adolescentină din 
manifestele programatice neoromantice din 
jurul Jugendbewegung [„mişcare a tineretu-
lui“, de tip fin de siècle] decât din elaborările 
absconse şi, în fond, inimitabile din Sein 
und Zeit“ (p. 223).

Preocuparea teoreticianului, deopotrivă 
universitar bucureştean şi cercetător la insti-
tutul „G. Călinescu“ pentru teoriile identi-
tăţii poate fi urmărită încă din Strategii ale 
(de)construcţiei identitare în proza interbelică 
românească, 2013 – lucrare realizată în ca-
drul unui program academic de cercetare – 
ce vizează, în principal, romane de N. Stein-
hardt şi C. Fântâneru, urcând şi până la 
generaţia 2000 (Ioana Nicolaie, Dan Sociu 
ş.a.), un text care este retipărit într-un volum 
recent, cu acelaşi titlu, la Editura Muzeului 
Literaturii Române.

Cu centrul de greutate în perioada inter-
belică, în atitudini şi manifeste semnate de 
Nae Ionescu, Mircea Eliade, Mircea Vulcă-
nescu, Sebastian, Ionescu, Cioran, pe de o 
parte, dar şi în cele semnate de Camil Pe-
trescu, Blecher, Holban, Octav Şuluţiu, au‑
tenticitatea este un subiect expus începând 
cu modernismul lovinescian şi continuând 
până la teoriile autohtone despre „dispariţia“ 
şi „întoarcerea autorului“ din a doua jumă-
tate a secolului xx – Eugen Simion ocupând 
un loc semnificativ în acest punct al raţiona-
mentului autorului.
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Ştefan Firică realizează un repertoriu ri-

guros al formelor şi consecinţelor pe care le 
poate genera autenticitatea de tip interbelic. 
Nu sunt uitate, într-o enumerare ce ajunge 
până la ceea ce autorul denumeşte douămi-
ism, celelalte tipuri de autenticitate, între 
care „cea mai consistentă varietate postbeli-
că“ este autenticitatea optzecistă, cu enunţa-
rea unor autori semnificativi, precum Mir-
cea Nedelciu sau Gheorghe Crăciun.

Urmărind refracţiile autenticităţii în di-
verse teorii şi medii teoretice, de felul auto-
ficţiunii („una dintre cele mai pasionate 
dispute literare“), al naratologiei („ermetice-
le contururi lintveltine se transformă acum 
în linii punctate“), dar şi în medii „practice“ 
(literatura self-help şi originile sale pozitivis-
te, extremismul politic de dreapta – arătând, 
de pildă, relaţia dintre Julius Evola şi Mircea 
Eliade, esenţială pentru întâlnirea Evola/
Zelea-Codreanu, „mijlocită probabil de au-
torul român“), „tirania“ eului asupra discur-
sului se constituie într-un amplu text de tip 
enciclopedic, despre o epocă ce comportă 
foarte multe nuanţe, unde înregimentările şi 
fidelităţile contează: epoca interbelică.

Trăsăturile literare ale autenticismului 
(„autodiegeză, analitism, antiestetism, auto-
biografism, suprapunerea instanţelor autor 
– narator – personaj“, se spune într-o eloc-
ventă enumerare) sunt urmărite în corelaţie 
cu desfăşurările şi lecturile lor psiho-sociale, 
economice, filozofice, antropologice sau 
politice, fiecare dintre ele contribuind cu cel 
puţin câte un ideologem la definirea sincro-
nică a unui concept complex, autenticitatea.

Originile galice ale conceptului de gene-
raţie, teoria italiană a celor două patrii (una 
decadentă, alta emergentă), preluate de Mir-
cea Vulcănescu în dezbaterea autohtonă, 
„papinismul“ românesc, ideolectul ciorani-
an („hegelianism, mutaţionism genetic şi 
misticism creştin“), substanţialismul lui Ca-
mil Petrescu, literatura, etiologia tangoului 
– sunt doar câteva din temele pe care Ştefan 
Firică le ordonează metodic în biblioteca 
autenticismului şi a autentismului românesc, 
într-un periplu cultural ce poate începe de la 
sursele literaturii gidiene la „autoficţiunea 
doubrovskyană din jurul anului 2000“. Se 
adaugă acestui conţinut o exprimare ce face 
adesea cu ochiul cititorului de literatură ro-
mână; de pildă, când vorbeşte de Camil Pe-
trescu şi de exprimarea sa, se constată că „tot 
ce-i neînţeles aici se schimbă în neînţelesuri 
şi mai mari în Doctrina substanţei“ sau, la 
Cioran, există o „fază bottom a depresiei“, 
atunci când reuşeşte „să se ridice la înălţi-
mea disperărilor lui“; în privinţa lui Noica, 
apar unele contexte „curat legionare“.

Prin intermediul unui termen suficient 
de volatil, dar şi suficient de cunoscut, cu 
numeroase reveniri în discursul public atât în 
perioada interbelică, cât şi în neointerbelicul 
imediat postdecembrist (dacă am face referi-
re doar la emergentismul lui Papini sau Orte-
ga y Gasset în spaţiul nostru), conectat la bi-
bliografia de ultimă oră, Ştefan Firică scrie o 
monografie pentru care „autenticismul nu 
poate fi nici condamnat, nici exonerat «în 
bloc» de responsabilităţi, multiconectivitatea 
sa facilitând accesul către anumite partizana-
te ideologice, dar şi către opţiunile alternati-
ve, disponibile în aceeaşi logică a reţelei“. O 
pasionantă istorie a ideilor.

n

Paza bună  
şi primejdia rea

Oliviu Crâznic

Marius albert Ne-
guţ (n. 1976) este 

scriitor (prozator şi poet) 
distins cu un premiu spe-
cial la Concursul Naţional 
de Creaţie Literară „Vasile 
Voiculescu“ 2017.

A publicat următoare-
le volume de beletristică: 
Îngeri rătăciţi (2016); 
Inocenţa păcatului (2017); Din altă viaţă: 
Jurnal de copil (2018); Din altă viaţă: C.V. de 
Golan (2019).

Cea mai recentă carte a sa, Cerberus (Ed. 
Polirom, 2020, Colecţia Ego.Proză coordo-
nată de Lucian Dan Teodorovici), aparţine 
stilului funcţional beletristic, curentului li-
terar postmodernist, categoriei estetice a 
tragicului, genului literar epic, speciei litera-
re (din punct de vedere formal şi, respectiv, 
tematic) a romanului criminalistic, subspe-
ciei literare a romanului criminalistic inter-
lop (în ciuda reformării sale, protagonistul 
păstrează în continuare o strânsă legătură cu 
lumea interlopă, ale cărei metode le foloseşte 
şi la al cărei ajutor apelează în momentul în 
care se află în dificultate).

Subiectul operei îl constituie încercările 
vitrege prin care trece un tată-„cerber“ („bă-
iat de cartier“ născut şi crescut în zona Ra-
hova-Ferentari şi care, maturizându-se ca 
urmare a unor evenimente marcante – unele 
fericite, altele, dimpotrivă, teribile –, aban-
donează „cariera“ de golan, dedicându-se 
familiei), extrem de protector cu fiica sa 
adolescentă (o tânără cuminte, aparent as-
cultătoare, dar frământată de dorinţa rebelă 
a evadării din aurita colivie părintească), în 
momentul în care aceasta este sedusă, răpită 
şi vândută unui proxenet kurd (membru, 
totodată, al unei cunoscute organizaţii tero-
riste internaţionale). Antieroul nu va precu-
peţi nici un efort şi nu se va da în lături de la 
nimic pentru a îşi salva odorul – trecutul său 
rău famat devenindu-i neaşteptat atu în con-
fruntarea inegală care îl aşteaptă. 

Naraţiunea este structurată în cinci seg-
mente (Partea întâi. Bucureşti; Partea a doua. 
Istanbul; Partea a treia. Mardin; Partea a 
patra. Din nou, Bucureşti; Epilog. Septembrie 
2019 – Kyrenia, Cipru). Tipic curentului 
postmodernist, capitolele nu urmează cro-
nologia firească a întâmplărilor, autorul 
preferând să contureze un itinerariu eveni-
menţial în zigzag. El îl „obligă“ pe cititor să 
efectueze numeroase „salturi în timp“ (de 
cele mai multe ori, cu scopul de a explora 
trecutul – apropiat sau, dimpotrivă, înde-
părtat – al unuia sau al altuia dintre persona-
je), ocazie ideală pentru realizarea unor 
adevărate fiziologii şi pentru introducerea în 
scenă a unor tipologii de inspiraţie clasică, 
dar pe care le întâlnim, la tot pasul, şi în 
contemporaneitate (într-o formă, evident, 
adaptată la realităţile mileniului în care tră-
im). Printre caracterele zugrăvite astfel, 
enumerăm: băiatul „rău“ cu inimă de aur 
(suflet bun, înăsprit şi maculat de mediul 
social-economic în care este forţat să trăias-
că), ingenua în pericol, escrocul sentimental 
„consacrat“ şi escrocul sentimental „aspi-
rant“, „naşul mafiot“, infractorul de ocazie 
şi infractorul de obicei, „bunul slujitor al 

Domnului“, „femeia pierdută“ (uneori, nu 
cu totul „pierdută“) etc. 

În cele care urmează, ne vom strădui 
(dacă tot am pomenit mai sus cuvântul 
„atu“) să relevăm atuurile romanului, aspec-
tele care îl diferenţiază de alte creaţii de gen 
(dedicate justiţiei private, răzbunării ori mi-
siunilor de salvare):

Mai întâi, remarcăm aici peniţa unui 
scriitor realist, care cunoaşte bine lumea pe 
care o descrie şi resorturile, vizibile şi ascun-
se, ale acesteia – fie din proprie experienţă 
(în mod cert, unele episoade, personaje etc. 
conferă cărţii valenţe autobiografice, însăşi 
ideea centrală fiind născută, după cum chiar 
M.A. Neguţ mărturiseşte, din temerile sale 
părinteşti), fie din relatările unor persoane 
reale, care joacă, sau au jucat, un rol mai 
mult sau mai puţin important în viaţa auto-
rului. Prin urmare, Cerberus se caracterizea-
ză printr-un grad semnificativ de autentici-
tate, oferindu-ne un adecvat tablou al „vieţii 
de mahala“ din Bucureştiul postdecembrist 
(1990-2019), inclusiv legăturile complexe 
ale acesteia cu infracţionalitatea (mică şi 
mare) de peste hotare (de la contrabandă şi 
prostituţie la trafic de persoane şi terorism). 
În plus, partea a treia a cărţii, intitulată 
Mardin (oraş şi provincie din partea turcă a 
Mesopotamiei), este aproape un jurnal de 
călătorie (cu notele istorice şi culturale afe-
rente). 

Apoi, cartea are, incontestabil, o valoare 
educativă, fiind, în sine, un veritabil semn 
de exclamare, un avertisment. Un avertis-
ment pentru copiii care nu îşi ascultă părin-
ţii, pentru părinţii care îngrădesc libertatea 
copiilor, pentru infractorii care se cred feriţi 
de pedeapsă, pentru tinerii care îşi aleg gre-
şit mentorii sau apucă calea teribilismului 
ş.a.m.d. Un avertisment care, luat în serios 
ca urmare a gradului de autenticitate al ope-
rei, mai sus amintit, poate ajuta (chiar salva!) 
suflete şi destine.

Mai mult, în ciuda decorului pestriţ în 
care îşi desfăşoară intriga, romanul are şi o 
dimensiune eminamente morală: personaje-
le (şi, odată cu ele, cititorul) învaţă, treptat, 
să discearnă între bine şi rău, M.A. Neguţ 
apelând, în acest scop, la un laitmotiv inge-
nios: „Legea compensaţiei“ (ridicată aici la 
rangul de soartă imuabilă), în baza căreia 
putem desluşi urmările complexe pe care le 
are fiecare dintre faptele, alegerile, hotărâri-
le actanţilor din Cerberus.

În sfârşit (în mod, putem spune, neaş-
teptat şi îndrăzneţ, având în vedere trendul 
anticlerical, anticreştin şi antiortodox al ar-
tei şi al mass-mediei în postmodernism), 
observăm şi o latură spirituală a operei: 
comportamentul protagonistului se schim-
bă în bine (şi) ca urmare a intervenţiei şi a 
învăţăturilor unui preot ortodox, exponent 
al adevăratului rol care i-a fost menit Biseri-
cii în societate (şi pe care nu întotdeauna 
membrii acesteia îl îndeplinesc adecvat) – 
anume acela de a ajuta oamenii, de a îi în-
drepta pe acei semeni ai noştri care au apucat 
pe căi greşite.

În ceea ce priveşte stilul individual al lui 
M.A. Neguţ, acesta este simplu, fără înflori-
turi, dinamic, aproape cinematografic – fără 
ca autorul să cadă în capcana schematismu-
lui literar ori a literaturii „scenaristice“; fra-
zele sale curg limpede, descrierile au un ca-
racter preponderent practic, iar dialogurile 
sunt verosimile. Argoul licenţios (prezent, 
din fericire, doar ici şi colo în text) ar fi pu-
tut fi însă eludat în procesul creaţiei, fără ca 
opera rezultată să îşi piardă „naturalismul“.  
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Tomul este excepţional corectat şi tehno-
redactat (nici măcar o singură eroare nu iese 
în evidenţă). 

Coperta plastifiată mat, cu clapete, ne 
înfăţişează o imagine idilică, pe care o regă-
sim în amintirile personajelor, dar care, 
considerăm noi, ar trebui înlocuită la o vii-
toare ediţie cu una care să reflecte atmosfera 
apăsătoare a tramei.

Hârtia pe care a fost tipărit volumul este 
albă, de calitate superioară, rezistentă în 
timp. 

Concluzionând, avem de a face cu un 
roman apărut în excelente condiţii editoria-
le, bine scris, recomandat tuturor părinţilor 
şi adolescenţilor (în special celor care trăiesc 
în Capitală!), cititorilor interesaţi de sociolo-
gie juridică şi de criminologie, chiar politici-
enilor – pe care i-ar putea ajuta să înţeleagă 
necesitatea înăspririi pedepselor pentru in-
fracţiuni grave şi a regimului penitenciar, în 
vederea readucerii în rândurile populaţiei a 
încrederii în autorităţi şi, totodată, în vede-
rea eliminării tentaţiei justiţiarismului, de-
venit superfluu atunci când Puterile Statului 
(Legislativă, Executivă şi Judecătorească) îşi 
îndeplinesc conştiincios obligaţiile. Fireşte, 
datorită stilului individual al autorului (a se 
vedea mai sus), Cerberus poate fi citit şi în 
mijloacele de transport în comun, vara în 
parc sau la plajă, ca un simplu roman de di-
vertisment, „de acţiune“ – dar o asemenea 
lectură simplistă ar răpi cititorului posibili-
tatea însuşirii, preventiv, unor utile „lecţii de 
viaţă“.

n

Bucureştiul  
şi dublul său

Mircea Moţ

Un volum publicat de 
Andreea Răsuceanu 

în urmă cu câţiva ani, Bu‑
cureştiul literar. Şase lecturi 
posibile ale oraşului (Hu-
manitas, 2016), se impu-
nea ca o „carte-experi-
ment“, ce viza relaţiile 
dintre „oraş şi proiecţia sa 
literară“, cu „diferite mo-
duri de a citi peisajul urban“. Autoarea era 
atentă la felul în care oraşul ca spaţiu real se 
transformă într-un „peisaj interior“, al scrii-
torului, influenţând hotărâtor perspectiva 
cititorului asupra realităţii.

În intenţia celor două autoare, Corina 
Ciocârlie şi Andreea Răsuceanu, un Dicţio‑
nar al locurilor literare bucureştene (Bucu-
reşti: Humanitas, 2019) „nu poate fi decât 
subiectiv şi neconvenţional, de vreme ce ex-
plorează toposuri şi legende urbane privite 
cu ochii, bătute cu pasul şi întipărite în me-
moria personajelor“. Dar, mai ales, punctul 
de plecare al dicţionarului îl constituie ideea 
„că spaţiul joacă în literatură un rol crucial, 
majoritatea operelor conţinând o „hartă“ 
pentru uzul personajelor, ale cărei coordo-
nate se pot sau nu plia pe o geografie obiec-
tivă”. 

„Repertoriind locurile importante din 
Bucureştiul literaturii“, autoarele au intenţi-
onat să surprindă „acel esprit du lieu care le 
defineşte natura, precum şi atmosfera pe 
care ele o degajă, în diverse epoci şi contex-

te“. Cu atât mai mult cu cât, din perspectiva 
literaturii abordat, Bucureştiul „are inevita-
bil o componentă reală/istorică/documenta-
ră şi o componentă fictivă/sacră/mitologică, 
pe care articolele de dicţionar le pun faţă în 
faţă: există case inventate, plasate pe străzi 
reale (bunăoară, casa Rimilor pe strada Ro-
mulus ori a doamnei T. în parcul Filipescu), 
există străzi inventate, plasate în cartiere 
existente (strada Marcu Aoleriu din O noapte 
furtunoasă, situată în cartierul Uranus), du-
pă cum există şi viziuni perfect conturate ale 
unui Bucureşti imaginar (proiectul urbanis-
tic al arhitectului Ioanide)“.

Critici literari de certă vocaţie, cele două 
autoare nu neglijează faptul că „există întot-
deauna o legătură subtilă, un consens secret 
între personaj şi locul pe care el îl ocupă ori 
îl traversează. Spaţiul oferă adesea un indi-
ciu social, de statut economic, financiar ori 
profesional, subliniind totodată o anumită 
dimensiune sufletească, emoţională a perso-
najului; spaţiul poate juca un rol premonito-
riu sau, dimpotrivă, poate declanşa un pro-
ces de rememorare“. Având în vedere 
Bucureştiul ca spaţiu literar, autoarele recu-
nosc faptul că logicii „lexicografice i s-ar fi 
putut substitui una tematică, de vreme ce în 
paginile literaturii descoperim Bucureştiul 
diurn şi Bucureştiul nocturn, Bucureştiul 
estival şi cel hibernal, Bucureştiul orizontal/
vertical, Bucureştiul construit/decon struit 
(de cutremure, bombardamente, incendii, 
demolări), Bucureştiul inventariat – după 
modelul Moşii (Tablă de materii), cartogra-
fiat ori machetat, Bucureştiul văzut de sus şi 
cel subteran, Bucureştiul privit cu ochii co-
pilului sau cu ochii adultului etc.“. 

În locurile cu cel mai mare potenţial ro-
manesc (Cişmigiul, Calea Victoriei, Şosea-
ua, Bulevardul Brătianu), se suprapun cel 
puţin patru straturi temporale – un Bucu-
reşti de secol xix, unul interbelic, unul al 
„epocii de aur“ şi unul contemporan. Aşa 
stând lucrurile, dicţionarul e dublat de un 
atlas, pe care se vede unde se intersectează 
traiectoriile personajelor, cum sunt distribu-
ite adresele reale sau fictive, care sunt cartie-
rele cele mai po pulate, străzile cele mai 
frecventate, restaurantele cele mai prizate 
într-o epocă sau alta. 

Există în carte un echilibru între atenţia 
acordată locului ca spaţiu real, (oferind citi-
torului informaţii necesare) şi particularită-
ţile acestuia  în imaginarul scriitorilor, insis-
tându-se în mod deosebit asupra „trans- 
figurării“ spaţiului în universul textului. 
Cafeneaua Capşa este locul „de întâlnire a 
intelectualilor români, aici purtându-se şi 
mare parte dintre discuţiile pe teme soci-
al-politice  din roman“ ( romanul lui Eliade, 
Huliganii). În acelaşi timp, cele două autoa-
re au în vedere felul în care scriitorii trans-
formă locul într-un autentic topos literar, cu 
deschideri spre particularităţile imaginaru-
lui scriitorului respectiv. Sirena de la uzinele 
Griviţa este, se subliniază în volum, bine 
valorificată de autor (Mircea Eliade, Huliga‑
nii), ea „declanşând veritabile crize de con-
ştiinţă“, mai mult, evenimentele de la cunos-
cutele ateliere (greva şi reprimarea ei) 
„capătă o valoare simbolică şi profetică“. 
Strada Antim din romanul lui G. Călinescu 
nu poate fi menţionată decât în contextul 
modalităţilor artistice caracteristice prozei 
călinesciene, locul real legitimându-se în fe-
lul acesta ca un autentic topos literar: „Adept 
al tehnicilor narative balzaciene, G. Căli-
nescu face din înfăţişarea străzilor, a caselor 
şi interioarelor un portret indirect al perso-

najelor“. Mai amintesc doar felul cum este 
prezentată uzina/topitoria Lemaitre. În Or‑
bitorul lui Mircea Cărtărescu aceasta este 
asociată unei butaforii colorate, „care se va 
dezmembra în faţa privitorilor, descrisă în 
cheie ironic-ludică“ (s.n.), în timp ce la Mir-
cea Eliade fabricile Lemaitre capătă „o cu 
totul altă semnificaţie”: „Locul – marginal 
şi pustiu – închide în el promisiunea unui 
spaţiu al evaziunii, lipsit de limite vizuale, a 
eliberării totale de orice fel de constrângeri 
citadine“.

Corina Ciocârlie şi Andreea Răsuceanu 
nu intenţionează să facă o inventariere a lo-
curilor bucureştene în literatura română din 
toate timpurile. Când au în vedere „locuri 
literare“, cele două autoare optează deja pen-
tru o lectură ce deschide perspective asupra 
imaginarului scriitorilor vizaţi. Ele nu sunt 
deloc dispuse să stabilească egalitate între 
realitatea Bucureştiului şi celălalt Bucureşti, 
ideal, „reflecţia“ şi, până la un punct, de-na-
turat, în sensul în care natura lui reală se 
metamorfozează într-o seducătoare, prin 
însăşi condiţia literaturii, inconsistenţă. În 
această situaţie, Dicţionar de locuri literare 
bucureştene contează ca un volum ce plasea-
ză în prim plan plăcerea unei lecturi comple-
xe, deosebit de flexibile, adaptându-se la 
modul firesc textului pe care-l are ca obiect. 
Este, până la un punct, o „lectură fragmen-
tară“ care, din unghiul motivului, al spaţiu-
lui, deschide generoase perspective asupra 
întregului unei opere, în specificul său, cu 
sugestii spre metamorfozele epicului româ-
nesc în special.

Uneori, autoarele se rezumă să menţio-
neze prezenţa unui anumit loc în operele li-
terare, fără trimiteri la semnificaţii ori la 
modalităţi artistice. La piaţa Chibrit, bună-
oară, „e raiul copiilor de muncitori din ma-
halaua ceferiştilor care, în Groapa, merg 
acolo să fure pepeni“, în Moartea unui dan‑
sator de tango, piaţa Chibrit „e graniţa zonei 
de influenţă a lui Gogu Vrabete“, după cum, 
tot în romanul lui Stelian Tănase, tot acolo 
„are loc o dramă despre care însă nu aflăm 
prea multe”. De altfel, dicţionarul întăreşte 
ideea că scriitorii, în funcţie de specificul 
prozei lor, au predilecţie pentru anumite 
locuri ale Bucureştiului, aspect subliniat de 
altfel: „Aşa cum Strada Pacienţii îi aparţine 
de drept lui Caragiale, cea a Preoteselor îl 
are ca arhitect şi unic locuitor pe Mircea 
Eliade“, la ultimul locul oferind personajului 
„şansa nesperată a ieşirii din timpul istoric, 
linear, şi a trecerii în timpul mitic, circular, 
reversibil“.

Dicţionarul de locuri literare bucureştene 
rămâne, în fond, cartea dialogului dintre  
spaţiul real şi cel imaginar, dintre locurile 
reale şi proiecţia acestora în operele literare. 
Este un dialog pe parcursul căruia interlo-
cutorii se influenţează reciproc. Spaţiul cita-
din ţine nu doar de condiţia modernă a lite-
raturii (şi de anticipări ale acesteia): el 
controlează sever perspectiva autorului, 
temperând discret imaginaţia pentru a nu 
pune în umbră contextul real al naraţiunii. 
Pe de altă parte, prin însăşi condiţia sa, lite-
ratura nu se arată deloc dispusă la o atitudi-
ne obedientă faţă de real: preluându-l în 
text, în limbaj, creaţia îl învăluie în materia 
ficţiunii până când spaţiul se redimensio-
nează, acceptându-şi atribute cu totul nebă-
nuite.

n
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Internet versus 
ordine socială

Adriana Teodorescu

Internetul traversează 
corpul social al lumii 

contemporane globaliza-
te într-o reţea amplă de 
semnificaţii, aşteptări şi 
anxietăţi. În evoluţia 
umană e o componentă 
pe cât de recentă, pe atât 
de urgentă. Aceasta pen-
tru că antrenează inevita-
bil meditaţii asupra valorilor culturale şi 
luări de poziţie în relaţie cu funcţiile sale 
socio-economice. Exact în momentul în ca-
re strălucirea incluziunii sociale, a versatili-
tăţii alcătuirii relaţiilor, a eliberării opiniei 
personale pare a fi maximă, vin înceţoşările 
accesibilităţii tehnologice marcate de dispa-
rităţi financiare, ale prieteniilor facile care 
se desprind ca nişte etichete, ale ignoranţei 
care se propagă în pattern-uri impredictibi-
le. Astfel, balanţa, deopotrivă perceptivă şi 
teoretică, negociind între determinismul 
tehnologic şi constructivismul social de 
esenţă pură şi a-tehnologică (cei doi poli ai 
abordărilor sociale ale internetului) se cam 
înclină astăzi în favoarea celui dintâi. 

Jamie Bartlett, jurnalist britanic, direc-
torul centrului pentru analiză Social Media 
din cadrul organizaţiei Demos, cu a sa 
carte Oameni vs. Tehnologie. Internetul Tre‑
buia Să Ne Elibereze – publicată în româneş-
te la editura Nemira, în 2019, în traducerea 
Alexandrei Florescu – restabileşte un echi-
libru între cei doi poli. El respinge idei 
prăpăstioase croite în jurul percepţiei teh-
nologiei digitale drept o forţă cvasi-extrate-
restră care corupe mintea şi gusturile 
omenirii, precum şi viziuni liniştitoare po-
trivit cărora internetul nu ar trebui să neli-
niştească întrucât nu face decât să reprodu-
că socialul ca atare. Subtil, Bartlett 
operează, în stilul unei investigaţii jurnalis-
tice de bună calitate, cu ţinută narativă şi 
cu unele decupaje sociologice, cu distincţia 
dialectică dintre tehnologie ca produs/pro-
ces uman – reflectare, dar nici ea totală şi 
inocentă, însă naturală, a unor interese/
strategii umane – şi tehnologie ca mediu 
social concurenţial realităţii offline-ului, 
care imprimă noi dinamici etice şi recali-
brează fundamental relaţia omului cu ordi-
nea socială, incluzând aici relaţia cu sine şi 
cu semenii.

Teza lui este simplă: în anii care vor ve-
ni, tehnologia (iar aici cel de-al doilea timp 
al dialecticii devine mai pregnant) va eroda 
democraţia şi ordinea socială aşa cum sunt 
ele înţelese în prezent sau politica trebuie să 
intervină în mod necesar prin reglementări, 
asupra lumii digitale. Autorul nu neagă 
beneficiile tehnologiei digitale, dar alege să 

se concentreze pe impactul său asupra de-
mocraţiei, observând că, deşi învecinate în 
imaginarul uman, cele două sisteme se află 
într-un conflict paradigmatic, în sensul că 
sunt produsele unor epoci care diverg ca 
reguli, principii, funcţionare culturală. De 
asemenea, el precizează că nu se va alătura 
discursurilor asumat şi gălăgios anti-capi-
taliste, anti-corporatiste, anti-dreaptă poli-
tică. Într-adevăr, în toate cele şase capitole 
dedicate observării (deloc impresioniste, ci 
documentate, chiar dacă uneori pasionale) 
unor fenomene prin care internetul contri-
buie nefast la slăbirea democraţiei, anti-ul, 
de orice fel, se petrece ca rezultat firesc al 
interpretării, iar nu ca premisă categorică. 
În plus, de remarcat şi exerciţiile de ponde-
rare a viziunii negative, atât în sensul ob-
servării unor aspecte pozitive ale internetu-
lui, cât şi prin partea finală intitulată, 
sugestiv, „20 de idei pentru salvarea demo-
craţiei“. 

În primul capitol, aflăm cum colectarea 
datelor afectează puterea liberului arbitru, 
vitală pentru trăitorii în democraţie atât în 
ipostaza de cetăţeni, cât şi de persoane care 
doresc să-şi controleze viaţa. Aceasta merge 
mână în mână cu fragilizarea capacităţii de 
atenţie şi cu dependenţa de sistemele grati-
ficatoare ale anticipării informaţiei. Reţele-
le sociale şi motorul de căutare Google 
sunt, iar autorul oferă din plin argumente, 
nu atât companii de tehnologie, cât de pu-
blicitate, care utilizează algoritmi com-
plecşi de big data pentru a extrage maximul 
de beneficii din utilizatorii-marfă. Astfel, 
algoritmii ajung să ştie despre noi mai mult 
decât o facem noi înşine şi, extrem de reve-
lator pentru funcţionarea tehnologiei digi-
tale, mai mult decât o pot face cei care 
proiectează algoritmii. Pe de altă parte în-
să, aceiaşi algoritmi reproduc prejudecăţile 
creatorilor lor, aşa că se pot lesne imagina 
consecinţele plasării în seama lor a judecă-
ţilor etice şi a criteriilor morale. Capitolul 
doi arată cum algoritmii devin esenţiali în 
luptele politice mutate pe tărâmul onli-
ne-ului. Ei speculează, pe baza calculului 
specificului individual, instilarea unei gân-
diri emoţionale care, pe fondul rapidităţii 
paradigmatice a internetului, dă naştere 
tribalismului digital contemporan. Prin el 
se poate explica de ce comportamentul on-
line este mult mai iresponsabil şi nepăsător 
faţă de norme sociale decât cel offline. Tot 
el este încorporat ca strategie de către gi-
ganţii tehnologici în caracteristica structu-
rală (senzaţionalistă) a consumului de ştiri 
şi exploatat pentru bani. Capitolul trei se 
ocupă de transformarea alegerilor electora-
le în silenţioase şi parşive războaie de 
software. Vă veţi întâlni aici cu deja cele-
brul caz Cambridge Analytica, dar nimeni 
din cei care au recurs la distorsiuni digitale 
bazate pe micro-targetare nu este scutit, 
indiferent de coloratura politică, de la Hi-

lary Clinton la Trump, de la Jeremy Corbyn 
la Barak Obama. Principiul din spate este 
divide et impera: nu mai e nevoie de un pro-
gram electoral dedicat tuturor categoriilor 
sociale; fiecare primeşte, ca un peştişor, 
exact momeala de care are nevoie, iar per-
spectiva generală şi cea care ţine de alterita-
te se inactivează. În capitolul patru, Bartlett 
observă că economia actuală a devenit una 
de tip halteră, a inechităţii extreme, în care 
tehnologia şi mai ales inteligenţa artificială 
joacă un rol hotărâtor. E de partea învingă-
torilor, iar cei care pot controla tehnologia 
vor fi printre norocoşii financiari. Cazul 
sua e emblematic în acest sens: în condiţiile 
în care productivitatea şi profiturile corpo-
raţiilor cresc, salariile medii scad. Or, de-
mocraţia se fundamentează pe existenţa 
unei clase sociale de mijloc, evident, eroda-
tă de tehnologie. De fapt, adevărata disto-
pie, remarcă Bartlett, nu e a roboţilor ce ne 
iau locul, ci a „halterizării” economice 
permanente, în care progresul va fi restrâns 
şi dirijat, ducând la segregare socială accen-
tuată. Capitolul cinci discută monopoliza-
rea lumii întreprinsă de giganţii tehnologi-
ei, urmare imediată a inegalităţii sociale pe 
care o promovează. Surprinzător, dacă ne 
gândim că anii 1990 conţineau speranţa 
cum că, din contră, internetul va zădărnici 
monopolurile. Mogulii tehnologiei anihi-
lează orice business mărunt, prin cumpăra-
re sau prin menţinerea unor preţuri mici 
care să le facă prietenoase cu utilizatorii 
infantilizaţi în goana după reduceri. Pe de 
altă parte, sunt tot mai tentaţi să-şi trans-
forme puterea economică în influenţă poli-
tică. Discursurile cool de tip Ted-Talks, 
gravitând în jurul unor idei precum drepta-
te, comunitate, justiţie socială, progres, nu 
pot ascunde, insistă autorul, faptul că aces-
te companii conduse de „băieţi albi bogaţi” 
sunt guvernate de principii neoliberale şi 
vizează supravegherea indivizilor în vede-
rea atingerii propriilor interese economico-
politico-financiare. Ultimul capitol tratează 
problema criptoanarhiei, încă periferice, 
produse de criptomonede ca bitcoin. Apa-
riţia acestora a fost stimulată de eşecurile 
democraţiei, dar dezvoltarea lor, argumen-
tează Bartlett, ar conduce la o eliberare (în 
primul rând de ordinea şi angajamentele 
sociale) pentru probabil doar 1% din popu-
laţie, în detrimentul celorlalţi. 

Spre deosebire de alţi autori, Bartlett nu 
practică o critică vitriolantă sau resenti-
mentară. Veţi descoperi o concluzie şi o 
parte finală cu soluţii concrete la probleme-
le analizate care vă vor determina să inver-
saţi titlul acestei dări de seamă: ordine so-
cială versus Internet. 

n
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Ştefan Bolea

De la om la zeu

Reza aslan (n. 1972 
în Iran), autorul căr-

ţii Zelotul. Viaţa şi epoca 
lui Isus din Nazaret (tr. 
rom. 2013), este specia-
list în istoria religiilor, 
având trei diplome în 
acest domeniu (licenţă în 
arta şi istoria religiilor la 
Universitatea Santa Cla-
ra, masterat în teologie la Harvard, docto-
rat în sociologia religiilor la Universitatea 
California din Santa Barbara). De aseme-
nea, a obţinut un masterat în studii artisti-
ce la Universitatea din Iowa, activând ca 
profesor de scriere creativă la Universitatea 
California, Riverside. Cea mai recentă car-
te a sa, Dumnezeu. O istorie umană (tradu-
cerea de Andreea Eşanu, Bucureşti: Hu-
manitas, 2020) a apărut la Random House 
acum trei ani, devenind în scurt timp un 
bestseller internaţional. 

Una din tezele principale ale cărţii, ce 
aminteşte oarecum de Feuerbach (care este 
şi citat pe parcursul cărţii), dar „lucrată“ cu 
aparatul conceptual al psihologiei cognitive 
şi al neuroştiinţelor, se referă la similarita-
tea dintre divin şi uman, care presupune 
antropomorfizarea ideii de Dumnezeu: 
„Întreaga istorie a spiritualităţii omeneşti 
poate fi înţeleasă [...] ca un efort îndelun-
gat, interconectat, într-o continuă evoluţie 
şi remarcabil de coerent, de a face mai uşor 
de înţeles divinul prin atribuirea emoţiilor 
şi a personalităţii noastre, a trăsăturilor şi a 
dorinţelor noastre, prin înzestrarea lui cu 
calităţile şi slăbiciunile noastre, chiar şi cu 
corpurile noastre – pe scurt, făcându-l pe 
Dumnezeu noi“ . 

Încercând să găsească sursa religiozităţii 
(„năzuinţa noastră către transcendenţă“ – 
p. 41), Aslan prezintă ideile unor gânditori 
precum Edward Burnett Tylor, pentru care 
„sursa imboldului religios“ era credinţa că 
„sufletul există separat de trup“ – o concep-
ţie pe care strămoşii noştri ar fi achiziţio-
nat-o prin vise sau viziuni (Ibid.) –, sau 
Robert Marett, care susţinea că primii oa-
meni credeau într-un soi de „suflet univer-
sal“ (mana). Potrivit lui Aslan, teoria 
durkheimiană, care o înlocuieşte pe a cer-
cetătorilor precedenţi şi care priveşte religia 
drept un „liant social“, are neajunsul că nu 
ia în calcul faptul că religia poate genera 
atât învrăjbire, cât şi unificare. Religia ex-
clude în aceeaşi măsură în care include, 
avantajând pe unii membri ai societăţii în 
detrimentul celorlalţi. Concepţia freudia-
nă, conform căreia „scopul principal al reli-
giei în evoluţia omului este să atenueze ne-
mulţumirea, să diminueze suferinţa şi 
anxietatea şi să aline frica de necunoscut“ 
este, de asemenea, atacată: „Religia tot nu 
ar putea fi considerată, în mod intrinsec, o 
sursă de confort. Dimpotrivă. Religia pro-
voacă tot atât de multă anxietate şi vinovă-
ţie în vieţile oamenilor, pe cât alină […] 
Religia comportă adesea spirite mânioase şi 
capricioase, a căror potolire necesită un 
efort fizic şi psihic istovitor din partea ado-
ratorilor“. Pe de o parte, avem posibilitatea 

alinării în braţele iubitoare ale divinităţii, 
pe de alta, adoptarea unui modus vivendi 
religios poate genera anxietăţi secundare, 
precum „frica de Dumnezeu“ sau „frica de 
iad“. 

Aslan caută originea religiozităţii pen-
tru a testa ideea conform căreia religia pre-
zintă un avantaj adaptativ. Dar dacă imbol-
dul religios al proto-oamenilor nu este 
legat de mediu şi nici de anxietate, dacă 
este irelevant pentru adaptare şi supravieţu-
ire, cum poate acesta să fie o trăsătură 
evoluţionistă? „Confruntaţi cu acest puzzle 
evoluţionist al universalităţii credinţelor 
supranaturale, [oamenii de ştiinţă cogniti-
vişti] au venit cu un răspuns inovator. Reli-
gia, spun ei, nu este o adaptare evoluţionis-
tă; religia este produsul secundar şi 
accidental al unei adaptări evoluţioniste 
preexistente“. Iar această adaptare preexis-
tentă nu poate fi decât credinţa „în existen-
ţa sufletului“, „credinţa noastră înnăscută, 
intuitivă şi total experienţială, că suntem 
suflete întrupate, indiferent ce altceva mai 
suntem“. Aceasta este una din tezele princi-
pale ale volumului, asupra căreia se va reve-
ni mai ales în final.

Termenul de politicomorfism („divini-
zarea politicii de pe pământ“), preluat de 
Aslan de la reputatul cercetător al religiei 
din Mesopotamia antică, Thorkild Jacob-
sen, este folosit de teoreticianul de origine 
iraniană pentru a urmări geneza ideii reli-
gioase. De la Stăpânul Fiarelor, divinitatea 
vânătorilor-culegători, ajungem la Mama 
Pământ, divinitatea fertilităţii pentru agri-
cultorii care s-au aşezat în sate. Politeismul 
marţial al oraşelor-stat independente con-
duce la monolatria şi henoteismul marilor 
imperii (unul dintre zei, analogonul rege-
lui, devine conducător incontestabil), for-
mele preliminarii ale monoteismului. 

Primul „experiment monoteist de suc-
ces din istorie“, după încercările lui Akhe-
naton şi Zarathustra, aparţine unui „mic 
trib semitic din regiunea Canaan, care îşi 
spunea Israel“. Reza Aslan explică introdu-
cerea monoteismului în rândul evreilor ca 
„un mod de a raţionaliza înfrângerea catas-
trofală a Israelului în faţa babilonienilor“ 
din 586 a. Chr. În timp ce o parte dintre 
israeliţi au început să venereze zeităţi babi-
loniene, pentru că distrugerea templului ar 
fi simbolizat sfârşitul lui Iahve, un grup de 
reformatori „au oferit o explicaţie alternati-
vă: poate că distrugerea şi exilul Israelului 
făceau parte din planul divin de la bun în-
ceput. Poate că Iahve îi pedepsea pe israeliţi 
pentru că aleseseră să creadă în Marduk. 
Poate că nu exista nici un Marduk“. Proble-
ma monoteismului evreiesc constă în faptul 
că Dumnezeul din Pentateuh este o con-
densare a doi zei, Elohim (zeul lui Avraam) 
şi Iahve (zeul lui Moise). Sarcina pe care o 
primeşte Moise de la divinitatea madianită 
Iahve, aceea de a-şi elibera poporul din 
sclavia egipteană şi de a-l păstori către ţinu-
tul Canaanului, „trebuie să fi venit oare-
cum ca o surpriză pentru Avraam, Isaac şi 
Iacob, pentru că, în realitate, aceşti patri-
arhi biblici […] venerau un cu totul al (sic) 

zeu – o divinitate canaanită pe care o nu-
meau El“.

Aslan arată, în continuare, cum contra-
dicţia dintre Isus ca personificare a Logo-
sului divin şi Iahve drept creator al univer-
sului a fost „rezolvată“ la conciliul de la 
Niceea prin adoptarea concepţiei trinitare 
inspirate de Tertulian. Parti-pris-ul lui As-
lan este evident în paginile despre sufiştii 
care meditează asupra conceptului islamist 
de tawhid (unicitatea lui Dumnezeu), ajun-
gând la experimentarea identităţii dintre 
Eu şi Sine. Misticul sufit cunoscut drept 
Baiazid exclama în extaz: „Mărire Mie! 
Mare este măreţia Mea!“, prefigurând, de 
pildă, aserţiunea Ecaterinei de Genova: 
„Eul meu este Dumnezeu şi nu recunosc 
alt Eu decât Dumnezeu însuşi“. 

În concluzie, este reiterată teza conform 
căreia „credinţa din care s-a născut credinţa 
noastră în Dumnezeu“ este cea privitoare 
la distincţia sufletului, sursa imboldului 
religios, conform ştiinţelor cognitive a reli-
giei. În fraza care precedă copioasele note 
(de aproape 80 de pagini), Aslan militează 
pentru o recunoaştere a propriei esenţe în 
Dumnezeu: „Credeţi în Dumnezeu sau nu. 
Definiţi-l pe Dumnezeu cum doriţi şi ur-
maţi exemplul strămoşilor noştri mitologici 
Adam şi Eva şi muşcaţi din fructul oprit. 
Nu trebuie să vă temeţi de Dumnezeu.// 
Sunteţi Dumnezeu“. 

Sunt cel puţin două critici care se pot 
aduce concepţiei lui Aslan. Conform unui 
recenzent din Los Angeles Review of Books, 
prin această creaţiei feuerbachiană a lui 
Dumnezeu, după chipul şi asemănarea 
omului, nu cumva se exclude posibilitatea 
ca Iahve şi alte fiinţe divine să aibă o exis-
tenţă independentă? Iar atunci, demersul 
din Dumnezeu. O istorie umană este pur 
ateism. De aici, ajungem la contradicţii la-
birintice: dacă Dumnezeul de la care se re-
vendică Eul nu există, atunci de ce ar avea 
Eul o esenţă divină? Mai mult, e deranjantă 
absenţa religiilor orientale din acest volum: 
a budismului, de pildă. Găsim doar o notă 
răzleaţă despre cvasi-identitatea dintre vid 
(sunyata) şi divinitate. O reflecţie budistă a 
lui Cioran din Amurgul gândurilor e mai 
grăitoare decât genealogia politicomorfistă 
a monoteismului: „Să nu fie Dumnezeu 
starea de eu a neantului?“ 

n
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Dumnezeu  
în gândirea lui hegel

Ateism sau creştinism? 

georges van riet (1916-1998) a fost un filo-
zof si teolog belgian (flamand); a predat filozo-
fia si teologia la Universitatea catolică din Lou-
vain. Publicăm în acest număr si în următorul 
un fragment din lucrarea sa cea mai importantă 
– Filozofie şi religie, apărută în 1970 şi care va fi 
probabil editată şi la noi, la Tracus Arte. (D.T.)

Georges van Riet

Ideea de Dumnezeu în gândirea lui Hegel 
a permis o întreagă gamă de interpretări: 

ateism, panteism, gnoză, „filozofie creşti-
nă“ şi chiar teologie speculativă. Dacă a pu-
tut fi înţeleasă în sensuri atât de divergente 
e pentru că ea însăşi e dificil de perceput şi, 
în afară de asta, ea însăşi e exprimată 
într-un limbaj care nu e întotdeauna lipsit 
de ambiguitate. Dar poate şi pentru că fie-
care a judecat-o după propriile sale criterii, 
diferite de la un interpret la altul, şi a negli-
jat s-o repună în discuţie.

Recitindu-l pe Hegel, grija noastră va fi 
de-a scoate la lumină propriile noastre pre-
supuneri. Vrem să-l recitim pe Hegel ca fi-
lozof. Desigur, pentru asta a trebuit să fa-
cem o muncă dificilă de exegeză; nu credem 
că, din punctul de vedere al istoriei, toate 
interpretările privindu-l pe Hegel au ace-
eaşi valoare ori se pot revendica cu aceleaşi 
motive din textul său. Numai că, respec-
tând întru totul istoria, am vrea totuşi s-o 
depăşim. Amintind concepţia religioasă a 
lui Hegel, scopul nostru e de-a percepe mai 
bine ideea de Dumnezeu; căutând a şti da-
că Hegel e ateu sau creştin, sperăm să înţe-
legem mai bine însuşi sensul acestei alter-
native. Dacă o mare filozofie din trecut, 
precum hegelianismul, ne interesează şi 
astăzi, e pentru că prin ea ni se dezvăluie o 
noua manieră de-a vedea lucrurile şi până la 
urmă o noua manieră de-a fi în lăuntrul 
lor; luată în serios, ea ne sileşte a cugeta, a 
pune la încercare convingerile noastre, 
chiar şi cele care ni se par cele mai înrădăci-
nate şi, dat fiind obiectul lor, mai sacre.

Aşa cum o concepem, ideea de Dumne-
zeu se sprijină pe două puncte principale, 
care de altfel se leagă între ele: ce este Dum-
nezeu şi de ce natură e demersul care ne 
permite să ajungem la el. La Hegel, ideea de 
Dumnezeu nu priveşte în primul rând exis-
tenţa lui Dumnezeu, an est, ci noţiunea de 
Dumnezeu, quid est, adică ce trebuie să înţe-
legem prin Dumnezeu. E ceea ce deja ne 
arată varietatea de interpretări privind gân-
direa lui Hegel. Căci e incontestabil, şi de 
altfel nimeni n-a contestat, că pentru Hegel 
Dumnezeu există. Dar cum este acest Dum-
nezeu căruia Hegel îi recunoaşte existenţa? 
Şi ce concepţie au despre Dumnezeu cei care 
văd în Hegel un ateu, sau un panteist, sau un 
gnostic, sau un partizan al „filozofiei creşti-

ne“, sau un teolog? Dincolo de multiplele 
interpretări ale lui Hegel, şi poate sursa 
acestora, e vorba de-a şti care sunt în defini-
tiv „trăsăturile caracteristice“ ale „adevăra-
tului“ Dumnezeu.

O altă precizare apare drept necesară în-
dată ce ne întrebăm asupra instanţei apte 
de-a furniza un răspuns: trebuie să recur-
gem la raţiunea umană sau la credinţa religi-
oasă? Sau la amândouă? Filozofia e oare în 
stare, bazându-se pe propriile sale forţe, să 
determine adevărata noţiune de Dumnezeu? 
Ori ea nu poate duce decât la „Dumnezeul 
filozofilor“? „Dumnezeul credincioşilor“ 
posedă oare caracteristici distinctive care să 
se adauge acelora a Dumnezeului filozofi-
lor, sau doar caracteristici care i se opun? 
Acest Dumnezeu al credincioşilor e acela al 
tuturor religiilor sau doar al unora dintre 
ele, ba chiar numai al uneia singure, creşti-
nismul? Noţiunea religioasă de Dumnezeu 
trebuie să îndrume demersul filozofic şi să-i 
controleze rezultatele? Sau, dimpotrivă, 
cercetarea filozofului se poate exersa auto-
nom, iar noţiunea filozofică de Dumnezeu 
ne îngăduie să criticăm noţiunea religioasă 
de Dumnezeu, să preferăm o religie altora, 
s-o purificăm pe cea mai bună dintre ele 
sau, eventual, să le respingem pe toate? Sub 
amândouă aspectele sale, problema ar putea 
să se numească, în termeni deveniţi aproape 
clasici, problema atributelor lui Dumnezeu1 
şi a raporturilor dintre filozofie şi religie. In 
zilele noastre, ea se pune nu numai cu seni-
nătate şi calm, în cadrul cugetării filozofice, 
dar şi cu angoasă uneori, în cercurile tot mai 
largi, mai ales în mediul creştin, la nivelul 
Weltanschauungului ori al spiritualităţii2. 
Dacă vrem o mărturie în acest sens, să citim 
rândurile de mai jos, scrise în 1949, de către 
Theilhard de Chardin:

„Unul din aspectele cele mai tulbură-
toare în lumea de astăzi e insatisfacţia ge-
neralizată care se manifesta din ce în ce mai 
puternic în materie de religie… Nici urmă 
pe pământ de Credinţa în expansiune: doar, 
pe ici pe colo, credo-uri practic stabilizate, 
– când nu sunt în regresiune. Nu că Lumea 
s-ar răci: niciodată n-a fost, din punct de 
vedere psihic, atât de fierbinte! Nu că reli-
gia creştină ar fi pierdut câte ceva (ba chiar 
dimpotrivă) din valoarea sa de seducţie… 
Numai că din anumite raţiuni obscure, e 
ceva «ce nu merge» în vremea noastră între 
Om şi Dumnezeu aşa cum acesta e prezentat 
omului din zilele noastre. Acum totul se în-
tâmplă de parcă omul n-ar mai avea dinain-
tea lui figura lui Dumnezeu pe care vrea 
s-o adore…De aici, în general (şi în ciuda 
anumitor semne decisive, dar încă aproape 
tot subterane, de renaştere), această impre-

sie obsedantă, peste tot în jur, a unui ateism 
care urcă irezistibil ori a unei decreştinizări 
tot mai puternice“3.

De acest „ateism care urcă irezistibil“ şi 
de „această decreştinizare tot mai puterni-
că“, Hegel pare să fie, printre filozofi, 
principalul responsabil. Încă din timpul 
vieţii, el a fost acuzat de ireligiozitate, de 
panteism, de ateism; se spune că el i-a ză-
mislit pe Feuerbach şi pe Marx. Dar dacă a 
contribuit în mare măsură la apariţia difi-
cultăţilor pe care le întâmpinăm în prezent, 
nu tot el ne va ajuta, dacă nu să le rezolvăm, 
măcar să le formulăm? El ridică probleme 
pe care în zilele noastre nu le putem ocoli

Ne propunem să scoatem în evidenţă 
câteva dintre ele, amintind poziţia lui He-
gel, aşa cum a formulat-o el însuşi la sfârşi-
tul carierii, în Prelegeri despre filozofia religi‑
ei4; o vom confrunta, când se iveşte ocazia, 
cu aceea, mai cunoscută, a lui Sf. Toma 
d’Aquino.

***

Aşa ne învaţă istoria: când încercăm să 
dobândim o ştiinţă absolut valabilă, ne 

putem orienta în trei direcţii principale, de-
terminate fiecare de ceea ce am putea numi 
un „prim principiu“5. Putem pleca de la fi-
inţă sau de la Cogito sau de la Dumnezeu; 
vom viza cunoaşterea lucrurilor aşa cum 
sunt sau aşa cum apar ele conştiinţei ori cum 
le vede Dumnezeu. Primele două orientări 
sunt filozofice, ele ţin de „raţiune“. Cea 
de-a treia e teologică; interzisă filozofului, 
ea îi e rezervată celui care crede că Dumne-
zeu i-a comunicat propria sa ştiinţă; ea pre-
supune „credinţa“ în „revelaţia“ divină. 

În cursul istoriei, când s-a încercat să se 
determine ce este Dumnezeu şi ce este reli-
gia, s-a recurs atât la teologie, cât şi la filozo-
fie. S-a constatat însă că această dualitate de 
demersuri pune probleme, aşa cum e pro-
blematică şi dualitatea de orientări în cadrul 
atitudinii filozofice. Un „prim principiu“ e 
un adevăr fundamental care clarifică şi ar 
putea permite să se înţeleagă „totul“ şi să se 
elaboreze un „sistem“. Dacă sunt mai multe 
prim principii înseamnă ori că există mai 
multe sisteme „simetrice“ care se reflectă 
unele în altele şi pot fi considerate ca fiind 
echivalente; ori că anumite prim principii îşi 
uzurpează titlul, nu explică „totul“ sau îl 
explică neglijând anumite aspecte şi anume 
tocmai pe acelea care revelează alte prim 
principii; niciunul din sistemele cărora le dă 
naştere nu va fi un adevărat sistem compre-
hensiv; nu vom avea decât sisteme parţiale şi 
complementare şi se pune întrebarea ce legă-
tură ar exista între ele. 
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Istoria pare să arate că această din urmă 
ipoteză se verifică în cazul primelor trei 
prim principii pe care le-am indicat. In fi-
lozofie, fiinţa şi cogito-ul, realismul şi ide-
alismul par complementare; nici unul, nici 
altul din aceste sisteme nu explică într-un 
mod exhaustiv ceea ce am dori să se expli-
ce. Tot aşa, raţiune şi credinţă, filozofie şi 
teologie par complementare. Şi aşa cum 
afirmarea fiinţei cere să se justifice în egală 
măsură atât noeza cât şi noema, tot aşa 
credinţa religioasă, sau chiar credinţa într-o 
ştiinţă divină comunicată, cere justificarea 
convingerii de-a acorda încredere revelaţi-
ei; la această exigenţă răspunde, de pildă, 
apologetica. În schimb, când a neglijat reli-
gia şi clarificările pe care le aduce, filozofia 
a fost nevoită să-şi recunoască neputinţa 
de-a elucida într-un mod satisfăcător miste-
rul existenţei umane. De fapt, puţini gân-
ditori au avut ambiţia de-a elabora un sis-
tem exhaustiv; gânditorii creştini au 
respins, în general, această pretenţie şi au 
optat pentru un dualism de explicaţii parţi-
ale şi complementare. 

Astfel, Sf. Toma d’Aquino recurge la 
două metode care duc la cunoaşterea lui 
Dumnezeu. Filozof fiind, el admite că se 
poate vorbi cu temei despre Dumnezeu şi 
religie doar cu ajutorul raţiunii. Ca teolog, 
el e interesat de o religie istorică determina-
tă, creştinismul, şi o consideră în mod for-
mal ca fiind revelată de Dumnezeu; dupa 
părerea lui, revelaţia îmbogăţeşte, fără s-o 
contrazică, noţiunea filozofică de Dumne-
zeu, iar propria sa contribuţie îi e accesibilă 
raţiunii în semnificaţia sa, nu în calitate de 
adevăr. Cât priveşte noţiunea însăşi de re-
velaţie, aceasta nu e deloc examinată la 
modul critic.

Hegel e, înainte de toate, omul „sistemu-
lui“. Graţie unui nou „prim principiu“, el 
pretinde să depăşească vechile dualisme, 
acela al realismului şi al idealismului, acela al 
filozofiei şi al teologiei. După părerea lui – 
cu toate că într-un sens nou – acest prim 
principiu trebuie să fie considerat „filozofic“ 
şi ţine de „raţiune“. În consecinţă – pretinde 
el – doar graţie raţiunii filozofice se poate 
spune ce e Dumnezeu. După părerea lui, 
aceasta şi este sarcina principală a filozofiei. 
A te mulţumi, în acest punct capital, să de-
clari că „Dumnezeu e Dumnezeu“ înseam-
nă să nu spui nimic; a afirma că Dumnezeu 
există, dar că nu putem să-i cunoaştem natu-
ra, înseamnă să-i pui «limite» raţiunii uma-
ne, ceea ce după Hegel e contradictoriu. 
Spre deosebire de Kant, el vrea să ne redes-
chidă calea aspre Absolut. Acest proiect stă 
la baza întregii sale opere. Datorită metodei, 
bazate pe un principiu unic, aceasta e mai 
simplă decât cea a Sfântului Toma d’Aquino. 
Putem descoperi totuşi în ea o anumită du-
alitate, de ordin material, care ne îngăduie 
s-o comparăm cu dubla abordare, filozofică 
şi teologică, pe care o găsim la Sf. Toma. 
Într-adevăr, dacă Hegel procedează întot-
deauna la un mod raţional, niciodată el nu 
construieşte a priori, ci revine să cugete 
asupra realului; în ce priveşte problema care 
ne interesează, putem discerne două niveluri 
în această cugetare. La un prim nivel pe care 
îl vom numi, pentru a simplifica, nivelul 
„sistemului“, el construieşte noţiunea de 
Dumnezeu şi noţiunea de religie plecând de 
la determinările generale ale realului. La un 
al doilea nivel, pe care îl vom numi nivelul 
„Filozofiei religiei“, el le scoate din determi-
nările contingente ale istoriei religioase a 
umanităţii6. 

Cele două nivele pot fi comparate cu 
folos, unul cu filozofia Sfântului Toma 
d’Aquino, celălalt cu teologia acestuia.

Pentru ca expozeul să fie clar, vom stu-
dia în primul rând din punct de vedere is-
toric concepţia lui Hegel la fiecare din cele 
două niveluri, apropiind-o de cea a Sf. To-
ma; într-o a treia parte, îi vom examina 
valoarea, din punct de vedere critic.

Problema lui Dumnezeu  
în sistemul hegelian

La nivel fundamental – acela al filozofiei 
tomiste – noţiunea de Dumnezeu şi ace-

ea de religie se determină în primul rând în 
funcţie de ceea ce, în fiecare din aceste do-
uă concepţii, a fost ales drept prim princi-
piu filozofic. La acest nivel, problema lui 
Dumnezeu e problema – pur filozofică – a 
alegerii primului principiu.

Primul principiu  
şi noţiunea de Dumnezeu  
la Sfântul toMa D’aquino

Pentru sf. Toma, primul principiu e fiin-
ţa. Fiinţa e concepută ca fiind perfectă şi 

exclude contrariul: non-fiinţa nu există. 
Transcendentală, noţiunea de fiinţă nu se 
poate aplica la orice decât luând sensuri ana-
logic diverse. Ontologia tomistă are drept 
sarcină să unifice aceste sensuri; ea clasează, 
ierarhizează diferitele moduri de-a fi. Mo-
dul de-a fi suprem e substanţa; cum sub-
stanţele sunt ele însele multiple, vedem în ele 
o compoziţie de esenţă şi existenţă, ceea ce 
se explică de fapt prin „participarea“ unei 
substanţe distincte, a unei Fiinţe care e în 
sensul plin al cuvântului quod omnes dicunt 
Deum. In noţiunea sa, Dumnezeu e deci 
„cel ce este“, cel care există prin însăşi esenţa 
sa, unde nu găseşti niciun fel de non-fiinţă; 
în el, nicio distincţie, nicio potenţialitate; el 
e absolut perfect, simplu, unic.

Putem încerca să precizăm şi mai mult 
această noţiune de Dumnezeu, făcând apel 
la conceptul de finit. In finit, unde întâlnim 
amestecate perfecţiunile şi imperfecţiunile, 
le vom separa prin abstractizare unele de 
celelalte şi-i vom atribui lui Dumnezeu, la 
un mod eminenţial, pe cele dintâi. Dumne-
zeu e personal, viu, atotputernic, înţelept, 
inteligent, liber; el e şi infinit, imuabil, im-
perfectibil. In aparenţă facil, acest procedeu 
e în realitate foarte complex, iar rezultatele la 
care duce, ambigui. Căci, dacă atribuirea 
către Dumnezeu a perfecţiunilor simple nu 
e pur metaforică şi îmbogăţeşte deci într-un 
fel noţiunea de Dumnezeu, modul eminen-
ţial după care se efectuează arată cum cu-
noaşterea lui Dumnezeu rămâne pentru noi 
funciar inadecvată. În simplitatea divină, 
toate perfecţiunile, distincte noţional, se 
identifică; ori, odată cu distincţia, şi semni-
ficaţia proprie, determinată, se trezeşte 
anulată. Diversele „atribute“ ale lui Dumne-
zeu par mai degrabă nişte indici care ne 
orientează modul omenesc de a-l concepe pe 
Dumnezeu, decât noţiuni care să-l determi-
ne pe Dumnezeu „în el-însuşi“. Nu e mult 
mai precisă natura intimă a lui Dumnezeu 
dacă îl numim Creator, cauză a ceea ce este. 
Desigur, această determinare e importantă; 
ea îngăduie să-l deosebim pe Dumnezeu cel 
transcendent de o serie de alte noţiuni ale lui 
Dumnezeu: Dumnezeu poate exista fără 

noi, în timp ce noi nu existăm decât graţie 
lui. Dar asta nu ne aduce ceva cu totul nou 
despre cum e Dumnezeu „în el însuşi“, căci 
nu e vorba decât de o denumire extrinsecă. 
Dacă creaţia e o relaţie reală, constitutivă 
chiar, în ce priveşte creatura, ea nu e decât o 
relaţie pur logică văzută dinspre Dumne-
zeu: ea nu-i „adaugă“ nimic, ea nu desem-
nează în el niciun fel de realitate care să fie 
într-un fel sau altul distinctă de fiinţa sa.  

Dumnezeu depăşeşte toate categoriile, 
inclusiv aceea de relaţie. Noi nu-l putem 
gândi decât în legătură cu creatura: astfel, 
între Dumnezeu şi ceea ce a creat există o 
relaţie logică. Dar noi ştim că felul nostru de 
a-l gândi pe Dumnezeu nu corespunde rea-
lităţii; de la Dumnezeu la ceea ce a creat re-
laţia nu e reală; într-adevăr, o asemenea rela-
ţie ar însemna nu numai relativizarea 
Absolutului, dar şi o distanţă de nestrăbătut 
între Dumnezeu şi creatură; or, pentru Sf. 
Toma d’Aquino, Dumnezeu e mai aproape 
de ceea ce a creat decât sufletul nostru de 
corpul nostru. Transcendenţa absolută a lui 
Dumnezeu semnifică deci şi imanenţa sa 
absolută în ceea ce a creat; a nega orişice re-
laţie reală a Creatorului cu creatura înseam-
nă să afirmi infinita-i proximitate, „prezen-
ţa“ sa în ceea ce a creat, „identitatea“ sa cu 
ceea ce nu este el. Dar asta depăşeşte puterea 
noastră de înţelegere abstractă şi, în sensul 
acesta, e de „negândit“. Aşa că Sf. Toma a 
putut rezuma rezultatele la care a ajuns prin 
procedeul de atribuire, de negare spunând: 
„A-l cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a şti 
că ignorăm ce este Dumnezeu“7 Aşadar, 
după părerea sa cunoaşterea lui Dumnezeu, 
chiar dacă e corectă şi obiectivă, e atât de 
inadecvată încât abia dacă merită să fie nu-
mită „cunoaştere“; dar nu e nici pură igno-
ranţă, căci ştim că inadecvarea sa ţine de în-
săşi natura obiectului cunoaşterii, de 
transcendenţa şi misterul lui Dumnezeu. 

Dacă dificultăţile în cunoaşterea lui 
Dumnezeu pe care Sf. Toma le pune în evi-
denţă ţin de transcendenţa lui Dumnezeu, 
poate că ele se datorează, măcar într-o oare-
care măsură, şi alegerii fiinţei ca prim princi-
piu filozofic. După el, fiinţa, de orice fel ar fi, 
se bucură de-o anumită „transcendenţă“ în 
raport cu cogito; relaţia între conştiinţă şi 
fiinţă este, sub un anumit aspect, asemănă-
toare cu aceea dintre ceea ce este creat şi 
creator; reală, pe de-o parte, logică, pe de 
alta, fiinţa nu e cu nimic afectată de faptul că 
e cunoscută de inteligenţa noastră, căreia îi 

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Portret de Jakob 
Schlesinger, 1831.
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devine evidentă şi manifestă, aflându-se gra-
ţie acesteia pe deplin constituită în adevărul 
ei. Cunoaşterea realului, deşi corectă şi 
obiectivă, e inadecvată din cauza „transcen-
denţei“ obiectului său ori a „misterului“ fiin-
ţei.

Noţiunea de religie  
la Sfântul toMa D’aquino

Iată ce ne ajută să înţelegem concepţia fi-
lozofică pe care Sf. Toma şi-o face în pri-

vinţa religiei. Religia este, pe de-o parte, 
activitate a omului. Creat de Dumnezeu, 
omul e chemat să-l vadă pe Dumnezeu în 
esenţa sa, adică să depăşească infinit de 
mult cunoaşterea pe care raţiunea o poate 
avea despre Dumnezeu şi să pătrundă în 
centrul misterului care îl înconjoară pe 
Dumnezeu. Această înălţare a omului către 
Dumnezeu nu se realizează datorită activi-
tăţii filozofice, ci prin exercitarea virtuţilor 
teologice care constituie sufletul religiei; 
aceasta, înţeleasă în sens strict, ţine de vir-
tutea justiţiei: ea consistă în a-i închina lui 
Dumnezeu cultul ce i se datorează, a-l re-
cunoaşte pe Dumnezeu drept creator, ţelul 
din urmă şi ajutor providenţial. Aceste trei 
„atribute“ ale lui Dumnezeu se cuvine a fi 
„recunoscute“ de către om; ceea ce nu în-
seamnă că îl vizează pe Dumnezeu în „el 
însuşi“. Ele desemnează, putem spune, „ac-
te“ ale lui Dumnezeu: el e cel care a creat, 
care aduce fericirea, el îl ajută fără încetare 
pe om şi-l face capabil să îndeplinească acţi-
uni religioase; în sensul acesta, religia, pen-
tru Sf. Toma, e şi ea o activitate a lui Dum‑
nezeu. Dar ca şi actul creator, cauzalitatea 
finală şi providenţa lui Dumnezeu, deşi 
sunt reale în ceea ce rezultă, nu aduc nimic 
nou în definirea lui Dumnezeu şi, în sensul 
acesta, nu-l denumesc „în el-însuşi“: Dum-
nezeu, Fiinţă supremă nu are nimic „de 
câştigat“ dacă e cunoscut de oameni. Acti-
vităţi „gratuite“ ale lui Dumnezeu, ele par 
la prima vedere să dovedească libertatea sa, 
care e semnul cel mai clar al transcendenţei 
sale. Numai că a afirma în acest sens că 
Dumnezeu e liber e oare altceva decât a 
spune că nu poate fi cunoscut? Concluzia 
ar fi, aşadar, că religia e esenţială pentru 
om, dar nu şi pentru Dumnezeu; ea scoate 
la iveală insuficienţa omului şi o remedia-
ză, dar nu-i aduce nimic lui Dumnezeu.

Primul principiu al lui hegel

Pentru hegel, primul principiu e ceea ce 
numeşte el concept sau idee. Cea dintâi 

caracteristică a sa e că împacă elemente con-
trarii. Aceste elemente sunt abstracte, rezul-
tat al înţelegerii (Verstand) care izolează, 
deosebeşte, opune şi judecă (urteilen). Con-
ceptul hegelian e concret; el reţine şi, în ace-
laşi timp, depăşeşte elementele pe care le 
conciliază; e rodul raţiunii (Vernunft) ori al 
gândirii speculative. A filozofa înseamnă a 
gândi prin concepte, la un mod speculativ, 
conform raţiunii; înseamnă, deci, să pleci de 
la un termen simplu (imediat, abstract) să-i 
opui contrariul, iar apoi să operezi sinteza 
între cei doi. Acest proces comportă o miş-
care dialectică: contrariile se nasc unul din 
celălalt, trec unul într-altul, se leagă ori se 
află într-o asemenea relaţie că întotdeauna 
sunt împreună. A gândi înseamnă a mani-
festa necesitatea şi reciprocitatea acestor rela-

ţii şi totodată a depăşi (aufheben) dualitatea 
care le constituie.   

Într-un fel mai precis şi mai fundamen-
tal, conceptul hegelian depăşeşte chiar şi 
cea mai originară deosebire: aceea dintre 
fiinţă şi cogito. Hegel nu e nici realist nici 
idealist sau, dacă vreţi, e şi una şi alta în 
acelaşi timp. Pentru el, fiinţa are „de câşti-
gat“ dacă se manifestă şi se face cunoscută; 
se îmbogăţeşte, se perfecţionează când de-
vine obiect al conştiinţei; în sine e abstrac-
tă, când se manifestă, căpătând evidenţă, e 
concretă. In schimb, conceptul nu e o „ex-
presie“ subiectivă care ar trebui să se con-
formeze vreunui obiect distinct, o intenţie 
care ar putea fi goală sau plină, ci e sinteza 
între realitate şi conştiinţă, între obiect şi 
subiect. Aşa că cel mai înalt concept, singu-
rul concept adevărat sau, dacă ni se îngădu-
ie acest pleonasm, conceptul cel mai „com-
prehensiv“ este ceea ce Hegel numeşte 
„spirit“: adică fiinţa care are conştiinţa de 
sine, punându-şi în faţă contrariul şi recu-
noscându-se în el; mai poate fi numit abso-
lutul sau adevăratul. Pricepem astfel sensul 
acestui celebru adagiu hegelian: „Ceea ce e 
raţional e real, ceea ce e real e raţional.“8 Ar 
mai fi de remarcat că, la nivelul conceptu-
lui, dominante sunt în acelaşi timp liberta-
tea şi necesitatea. Nici un determinism în 
faptul că acesta e în stare s-o poarte în sine 
şi să depăşească totuşi contradicţia. Liber-
tate nu înseamnă alegere sau capriciu, con-
tingenţă sau hazard. Adevărata libertate ţi-
ne de raţiune; „necesitatea“ raţională, 
departe de-a o exclude, îi este, dimpotrivă, 
singura expresie concretă.

Noţiunea de Dumnezeu 

Potrivit acestui prim principiu, Dum-
nezeu ar fi Ideea absolută, Spiritul ab-

solut. Se poate spune că e perfect, infinit, 
imuabil, etern, liber, gândire a gândirii. 
Dar se poate spune şi că e mişcare, proces, 
afirmare de sine, negare de sine şi întoarce-
re la sine. E Unul, dar în esenţă e întreit în 
unitatea sa, fiind sinteza vie şi activă a trei 
momente. E infinit, dar implică finitul, că-
ci în sine, considerate la modul abstract, 
momentul iniţial al afirmării şi acela al ne-
gaţiei sunt momente finite. Doar Dumne-
zeu Unul şi Întreitul (der Drei-einige) este 
Absolutul. 

Pentru că primul principiu nu e fiinţa, 
ci conceptul, adică afirmarea de sine, des-
părţirea de sine şi întoarcerea la sine, vom 
putea înţelege raportul pe care îl stabileşte 
Hegel între Dumnezeu şi creaţia sa. În 
momentul negaţiei în Dumnezeu, el adau-
gă un fel de „prelungire“ pe care o numeşte 
crearea lumii. De-a lungul vieţii sale infini-
te, Dumnezeu zămisleşte fără încetare pe 
Celălalt al său, pe Fiul său, pentru a deveni 
Spirit recunoscându-se în el; în sânul Sfin-
tei Treimi, alteritatea, diferenţa dispare 
imediat; „această diferenţiere nu e decât o 
mişcare, un joc de dragoste cu el însuşi, în 
care nu se ajunge la alteritate, la separare 
ori la o sciziune serioasă“9. Nu mai e acelaşi 
lucru când acest act unic, din lăuntrul lui 
Dumnezeu, se prelungeşte în voie în crea-
rea fiinţelor finite; creatura e celălalt ca 
atare, adică „real, exterior, fără Dumnezeu, 
ceva care este“. „Ţine de libertatea absolută 
a Ideii dacă determinând, judecând, ea îl 
sloboade pe celălalt, ca fiind liber, indepen-
dent. Acest Altul eliberat ca şi cum ar fi 
independent e lumea în general“10, cuprin-

zând natura şi spiritul finit. Dumnezeu, 
după ce a creat-o, şi-o reapropiază prin in-
termediul omului. Prin această dublă miş-
care de emanaţie şi de retur – folosită deja 
de neoplatonism şi reluată de Sf. Toma 
d’Aquino ca asamblaj pentru Totalitatea 
Teologiei –, Hegel stăruie mai ales pe mişca-
rea de întoarcere pe care o descrie cu un 
nemaipomenit lux de amănunte, uneori 
profunde, alteori doar ingenioase. Pentru a 
evoca alura gândirii sale, amintim aici câte-
va puncte de reper.

Note
1 Cf. A.Dondeyne, Ateismul contemporan şi problema 

atributelor lui Dumnezeu, în Credinţă şi cugetare filo‑
zofică, Mélanges Franz Grégoire, Gembloux - Lou-
vain, 1961, pp. 462-480.

2 De pildă, F. Jeanson, Credinţa unui necredincios, 
Paris 1963; J.A.T. Robinson, Dumnezeu fără Dum‑
nezeu (traducerea lui Honest to God, 1963), Paris 
1964.

3 Œuvres, t.5, L’Avenir de l’homme, Paris 1963, p. 339.
4 Nu ţinem seama de problema, importantă în sine, a 

evoluţiei lui Hegel; ne referim, într-un mod aproa-
pe exclusiv, la Prelegeri de filozofia religiei, care datea-
ză din perioada de maturitate; ele reproduc un curs 
pe care Hegel l-a ţinut de patru ori (1821, 1824, 
1827, 1831). Am citit textul stabilit de Ph. Mar-
heinecke, reluat în volumele 15 şi 16 din Sämtliche 
Werke, Jubileumausgabe, editat de H. Glockner (20 
de volume, Stuttgart, ed. III, 1959); primele două 
părţi au fost traduse în franceză de A.Vera (2 vo-
lume, Paris, 1876,1878). Pentru totalitatea acestor 
lecţii, dispunem de traducerea, din păcate foarte de-
fectuoasă, a lui J. Gibelin (4 vol., Paris 1954-1959) 
care se referă la textul german stabilit şi éditat de 
G.Lasson. Vom cita aceste Lecţii după traducerea 
lor în franceză şi vom adăuga, când avem ocazia, re-
ferinţa la Sämtliche Werke a lui Glockner (siglă sw). 
– Ştim foarte bine că Prelegeri de filozofia religiei nu 
sunt tot atât de hegeliene precum operele scrise în 
întregime de mâna lui Hegel şi editate de el însuşi. 
Dar suntem siguri că ele reflectă învăţătura orală a 
lui Hegel. În plus, aşa cum sunt au intrat ele în isto-
rie şi şi-au exercitat influenţa. De altfel, din punctul 
nostru de vedere, chestiunea riguroasei „autenti-
cităţi“ hegeliene ni se pare secundară în raport cu 
aceea a interesului propriu zis filozofic. – Asupra 
stării textului, vezi prefeţele diverşilor editori; vezi 
de asemenea A. Chapelle, Hegel şi religia, I Proble-
matica, Paris 1963, pp. 229-236.

5 Folosim expresia „prim principiu“, nu în sensul teh-
nic pe care îl are în anumite filozofii (în special la Sf. 
Toma d’Aquino), ci într-un sens mult mai general; 
avem în vedere intuiţia fundamentală a gândito-
rului, faptul sau adevărul care i se par cu adevărat 
lămuritoare, dar şi ceea ce este un corelat subiectiv. 
De pildă, considerăm fiinţă sau revelaţie creştină ca 
fiind „prim principii“, dar şi raţiune sau credinţă.

6 Trebuie oare precizat că deosebirea pe care o facem 
aici între „sistem“ şi „filozofia religiei“ e artificială? 
Singurul ei avantaj e că ne permite o comparaţie în-
tre Hegel şi Sf. Toma d’Aquino. În ea însăşi nu are 
destulă rigoare, căci filozofia hegeliană a religiei face 
bineînţeles parte din sistem. În afară de asta, ceea ce 
numim aici „filozofia religiei“ nu ne trimite decât la 
o parte a Prelegerilor lui Hegel ce poartă acest titlu: în 
cadrul acestora, Hegel studiază într-adevăr nu numai 
religiile istorice, dar mai ales «conceptul» de religie.

7 „Hoc ipsum est Deum cognoscere, quod nos sci-
mus nos ignorare de Deo quid sit“ (De divinis no‑
minibus, lect. iv: ed. Vives, t. 29, p.522) Cf. De Po-
tentia, q. 7, a 6, ad 14: „Illud est ultimum humanae 
de Deo, quod sciat se Deum nescire, in quantum 
cognoscit, illud quod Deus est, omne ipsum quod 
de eo intelligimus, excedere.“

8 Enciclopedia ştiinţelor filozofice, § 6, Remarcă.
9 Filozofia religiei, trad.. Gibelin, t.IV, p. 96 – sw, T. 

16, p. 248 – cf. de asemenea acest pasaj din pre-
faţa Fenomenologiei spiritului: „Viaţa lui Dumnezeu 
şi cunoaşterea divină pot fi eventual exprimate ca 
un joc de dragoste cu sine însuşi; dar această idée 
s’abaisse jusqu’à l’édification et même jusqu’à la fa-
deur quand y manquent le sérieux, la douleur, la 
patience et le travail du négatif“. 

10 Ibid., pp. 96, 97. – sw, t. 16, p. 249.

Continuare în numărul viitor
n

Fragment din volumul  
Filozofie si religie, Louvain 1970





Anul XXXI, nr. 5 (360), 2020 • 31

REDACÞIA:

MArtA Petreu 
(redactor-ºef)

Ion VArtIc

AlIce-VAlerIA MIcu

Ştefan Bolea

rAdu constAntInescu

czégely erIkA

edIt fogArAsI

Vignetele revistei reprezintã  
variaþiuni grafice de Mihai Barbu 
dupã desene de Franz Kafka.

EDITOR:
q		Uniunea Scriitorilor
  din România

REVISTĂ FINANŢATĂ  
CU SPRIJINUL: 

MInIsterul culturII 
Şi identităţii naţionale

ADRESA REDACÞIEI:
Cluj-Napoca
Str. I. C. Brătianu, nr. 22, 
cod 400079
Tel., fax: 0264/432.444
e-mail: 
revista.apostrof@gmail.com
www.revista-apostrof.ro

Pentru corespondenţă:
Revista Apostrof, cP 1095, oP 1, 
Cluj-Napoca, 400750

Manuscrisele primite la redacþie 
nu se înapoiazã.

ISSN 1220-3122
Revista este înregistratã la  
osIM cu nr. 2R023733/14.12.2014.

Revista APostrof este membrã  
a Asociaþiei Revistelor,  
Imprimeriilor ºi Editurilor 
Literare (ArIel), asociaþie cu 
statut juridic, recunoscutã 
de Ministerul Culturii. 

Tiparul:
Centrul de Presã Reformat

Unica responsabilitate  
a revistei APostrof  

este de a găzdui opiniile,  
oricît de diverse,  

ale colaboratorilor.
Responsabilitatea pentru  
conţinutul fiecărui text  

îi aparţine,  
în exclusivitate, autorului.

APostrof

liliana herrera
(1960‑2019)

Ciprian Vălcan

Am întîlnit‑o pentru prima dată pe Liliana Herrera 
la Sibiu, în 2007, cu ocazia colocviului Cioran or-

ganizat de Eugène van Itterbeek, însă n-aş putea spune 
că am şi cunoscut-o cu acel prilej, fiindcă am văzut-o 
doar de la distanţă, pe urmă am salutat-o în trecere şi, 
mai apoi, am aflat că e bolnavă şi nu poată să-şi ţină 
conferinţa. M-am gîndit că e urmărită de un ghinion 
teribil, mai ales că aflasem că avusese deja parte de un 
alt incident neplăcut la sosirea în România – compania 
aeriană cu care călătorise îi pierduse bagajele.

Timp de vreo trei ani, n-am mai avut nicio veste 
despre Liliana, pînă cînd am primit un mesaj de la ea în 
care mă ruga să-i trimit La concurrence des influences 
culturelles francaises et allemandes dans l’œuvre de Cioran, 
teza mea de doctorat susţinută la École Pratique des 
Hautes Études din Paris în 2006 şi publicată la Editura 
Institutului Cultural Român în 2008. I-am răspuns 
imediat, i-am mărturisit că nu mai am niciun exemplar 
din carte şi nici nu reuşesc să găsesc în librării, însă 
i-am propus să-i pun la dispoziţie PDF-ul volumului. A 
acceptat, aşa că i-am trimis ce aveam. După mai bine de 
un an, mi-a scris din nou, mi-a spus că i-a plăcut cartea 
şi ar vrea să o traducă în spaniolă. I-am mulţumit şi am 
rămas în legătură. Cînd Influencias culturales francesas y 
alemanas en la obra de Cioran a fost publicată, m-a invi-
tat pentru o serie de conferinţe la Pereira.

Am cunoscut-o cu adevărat pe Liliana abia cu pri-
lejul şederii mele de zece zile în Columbia. De la distan-
ţă, îmi făcuse impresia că e o persoană misterioasă, 
emotivă şi foarte rezervată. La Pereira, am descoperit 
un om de o rară delicateţe, înzestrat cu o energie inepu-
izabilă, cald, plin de farmec, cu mult simţ al umorului, 
capabil de un entuziasm molipsitor, dovedind o admi-
rabilă francheţe. Liliana trăia pentru Cioran, pentru 
muzică, pentru studenţii ei, pentru prietenii ei, mereu 
gata să dea cîte o mînă de ajutor, mereu gata să se im-
plice în sprijinul celor talentaţi, dar lipsiţi de resurse. Se 
mişca cu o graţie imposibil de imitat şi, datorită atitu-
dinii ei, făcea adevărate miracole, intimidîndu-i pe bi-
rocraţi, făcîndu-i să bată în retragere pe neciopliţi, 
dezarmîndu-i cu un simplu zîmbet pe proştii ce se do-
vedeau prea siguri pe ei. Aşa cum se şi cuvenea, era 
adorată de studenţi, care ar fi urmat-o şi pînă la capătul 
pămîntului dacă li s-ar fi cerut. Însă Liliana nu cerea 
niciodată nimic, ci doar impunea prin prezenţa ei plină 
de fineţe, iar asta o făcea irezistibilă.

În doar cîţiva ani, mulţumită tenacităţii sale extra-
ordinare, dar şi farmecului ei personal imposibil de ne-
gat, a ştiut să transforme o universitate columbiană de 
provincie, Universitatea Tehnologică din Pereira, în cel 
mai important centru pentru studierea operei lui Cio-
ran din America Latină. A reuşit să aducă la Pereira in-
telectuali din Franţa, Olanda, Spania, Canada, Brazilia, 
România, a publicat mai multe volume colective despre 
Cioran, a coordonat teze de doctorat şi lucrări de licen-
ţă dedicate lui Cioran, a dat interviuri pentru cele mai 
importante ziare columbiene, a tradus articole şi cărţi, 
a participat la emisiuni de radio şi de televiziune, a lipit 
ea însăşi peste tot prin oraş  afişe care anunţau desfăşu-
rarea colocviului Cioran. Şi, pentru ca lucrurile să cape-
te şi mai multă amploare, a izbutit să implice în proiec-
tul său universităţi şi grupuri de intelectuali din oraşele 
învecinate, astfel încît despre Cioran se vorbea nu numai 
la Pereira, ci şi la Manizales, Armenia şi Cartago.

Casa Lilianei şi a lui Carlos, remarcabilul ei soţ, fost 
rector al Universităţii Tehnologice din Pereira, era pli-
nă de cărţi, instrumente muzicale, discuri cu muzică 
clasică şi nenumărate CD-uri. Adesea, buna ei prietenă, 
cîntăreaţa Beatriz Calle, improviza, cu neverosimila sa 
voce gravă, formidabile concerte pentru invitaţii din 
străinătate în jurul pianului din sufragerie. Oamenii 
simţeau că au parte de ceva unic, de ceva ce nu mai e cu 
putinţă în Europa tot mai obsedată de tehnologie şi de 
productivitatea zilelor noastre, chiar dacă fusese posibil 
pe vremuri, în epocile a căror evocare pare să fi rămas 
doar în seama literaturii.

Camera Lilianei era un veritabil muzeu în miniatu-
ră dedicat României: imense fotografii cu Cioran din 
diverse perioade ale vieţii lui, steagul României, icoane 
pe sticlă, ulcioare de lut, păpuşi, măşti din Maramureş, 
farfurii de porţelan pictate cu motive populare româ-
neşti, ediţii româneşti şi franţuzeşti ale cărţilor lui 
Cioran, cutii de lemn, mărţişoare, ploşti pentru ţuică. 
Liliana era încredinţată că, într-o altă viaţă, se născuse 
şi trăise în România, iar pasiunea ei pentru aceasta ţară 
bizară şi îndepărtată i se trăgea de atunci.

Aşa cum mi-a povestit în serile petrecute la Pereira, 
după ce partea oficială a întîlnirilor noastre se încheia-
se, Liliana era complet transformată, total copleşită de 
emoţie, cînd reuşea să vină în România, aşa că abia 
dacă mai era în stare să îngaime cîteva vorbe, mînca 
foarte puţin şi numai cu mare greutate, îşi pierdea 
brusc energia şi avea nevoie de toată susţinerea lui Car-
los pentru a-şi duce la bun sfîrşit călătoria. Visa ani de 
zile să se întoarcă în România, îşi imagina fiecare deta-
liu, fiecare bulevard pe care urma să păşească, fiecare 
monument pe care îşi propunea să-l viziteze, dar cînd 
ajungea, în sfîrşit, să i se împlinească dorinţa, nu mai 
putea să facă aproape nimic, era paralizată de o spaimă 
superstiţioasă, se simţea trădată de propriul trup deve-
nit brusc incapabil s-o mai slujească. În Columbia, tîn-
jea să vină în România, simţea că e măcinată de dorul 
inexplicabil de a bate străduţele micilor oraşe transilva-
ne pe urmele lui Cioran, însă cînd era timpul ca asta să 
se întîmple, suferea cumplit şi, vreme de două săp-
tămîni, bolea aproape fără încetare. România, ţara pe 
care o iubea atît de mult, ameninţa să se transforme 
într-o otravă pentru făptura ei firavă, dar asta n-o îm-
piedica să viseze că ar putea să obţină într-o zi cetăţenia 
română şi să se mute undeva în Transilvania.

Încercînd să înveţe limba maternă a lui Cioran, Li-
liana s-a gîndit că ar avea nevoie de un vorbitor nativ de 
română. A căutat peste tot, dar în Columbia erau foar-
te puţini români şi cei mai mulţi dintre ei se găseau la 
Bogota. În cele din urmă, a descoperit că exista un  
român şi la Pereira, o chelneriţă foarte tînără. A reuşit 
să ajungă la ea şi a rugat-o să-i predea limba română. 
Intimidată, probabil, de ideea că ar trebui să ţină cur-
suri pentru o profesoară universitară, tînăra a refuzat, 
pretextînd că are un program prea încărcat. Liliana nu 
s-a dat bătută şi a încercat să înveţe singură, folosind 
diverse cursuri editate la Bucureşti. Şi, pentru ca să aibă 
mai mult şanse de reuşită, l-a convins să se implice în 
proiect şi pe Rodrigo Menezes, un admirabil intelectu-
al brazilian interesat de opera lui Cioran, aşa că vreme 
de mai mulţi ani au studiat împreuna limba română 
intrînd pe Skype şi ascultîndu-se unul pe celălalt.

La un moment dat, pe cînd eram cu ea şi cu Carlos, 
Liliana m-a întrebat care e formula folosită de preotul 
ortodox în timpul slujbei cununiei. Am încercat să 
pronunţ cît mai lent şi mai clar: „Se cunună robul lui 
Dumnezeu x. cu roaba lui Dumnezeu y.“. Mi-a cerut 
să-i traduc. Am tradus imediat, explicîndu-i că „rob“ e 
sinonimul lui „sclav“. În plus, pentru că văzusem în 
apropiere de casă o roabă cu care muncitorii angajaţi de 
Carlos transportaseră materialele necesare pentru con-
struirea unui mic atelier de tîmplărie, i-am spus că şi 
acest instrument atît de util e numit tot „roabă“ şi i-am 
explicat cum funcţionează omonimia. Explicaţiile mele 
au fascinat-o, întărindu-i convingerea că limba română 
e o limbă plină de forţă. A luat un caiet şi m-a rugat să 
scriu în el : „Se cunună robul lui Dumnezeu Carlos cu 
roaba lui Dumnezeu Liliana“. Am ascultat-o amuzat şi 
am scris ce mi-a cerut, folosind litere mari de tipar. 

După ce am aflat, în toamna lui 2019, cumplita 
veste despre moartea Lilianei, n-am putut să nu mă 
gîndesc că acele cîteva cuvinte scrise în joacă trebuie să 
fi rămas în continuare pe un caiet din camera ei de la 
Pereira.
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